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حطبدكالوتطالدياالبرخولهافىوأيئلو7خرللقرامىالمقدلبيتإلالبهوعتهدت

سيئرخوتايةلحااالربفجريهوعنتمهيدااليهأضيفأدوجدتخاا

لحداافىفهيقاايهنىبكاميهالقماسترسلبعداألسالموقبلقامتالتىبيةالرولالد
بعضكجدابثمهمةاوالاليذلئاجدوقدأضفتالرحمابيمعاسجسعيالذى
وعلششجرقالمهاتقاالتالموجوربالهوقبائلوالمدينصمكةإلشراوودالدهذه

واللهالمؤرخيئأحدمنلمئلمايسبقنىممالموفرشيصومحدناليةقحطانيةبيقمنالرقبائلا

وكرمهكلنهلهيفعأنالمسؤل
ءفيجمص7احيئيرجئ إلقىببئ



تمهيل08

يدع

يضةفريةلتأثالمسدينمنمليونبعنحورياهاسنويقصدلالدالعربنتكالما

واقكلىاوشؤهتهالومامالصقتابهاأممماخضهاطةعنهايهبأأدرأيتالحج

لعرباأمةعنفيهنتكلممقلمحقعمميئفبهاهالكلأقسمأنرأيتوقدااليامىمد
حمائقاماتشنشمناليهباختصارجمعبعدواالسالمقملولهاودبطؤكاووأصطهاوقبائلها

وعشاشهاوحكومانهاضرةالحابيرفالسجرصمفةعنفيهنتكلموقسمكتبالتاريخئ
ويخقاللتعاوفقول4اسلامعرفتسكلكثيرمنمماتغمض

بحشالحرالالمش

منللألسلطاوأوسعهاعمرأوأطوطاوجودأأدعداالمممنبيةالعراالمة

كربدانارجاجيدينحلىماولالدمنالسالمافبللهاواقدكانالوعراليمدمماالأقدم

لةكانالدىنافالبعيدااليمافاالطرالشاسعالملكدبعدهلهاكانكا
يلةطوارمنمدفمنألسرهاحاأسياستافىولاالالشأن

االولالمممألسامادنهالىسولهاالللسبةالليةالعراالمةمأقأدرأيتوقد
ليةالعدناالعربلثالثاليةالقحطاالعربالثاتابائدهاأوالربليقالعما

ايىالححا

علىخونيمأنهمكانواأمرلنامنماوحوأوساهالوذبنبنأوالدممليقءاليقالعما
منلشصنرةاالئلافىمودوكانوايمضةاواامرااسافاءاالصحرفىوهابدلىط

يربتدالحالبطبيعةمخهاتفوممثميخاتنلماالةشطذهوكاءوراعالكلأخرىألىجهة

حذهعلىزاراوماومصرللدادينالثجارةنفلبنيشنلىمنهميةمالهذوووكانأموريم



غهيد

ممنوالعشرالخامىالقرنلىوقامتجهامنهملللعلىوتغلبواعصبيخهمكبرتاوقحىالبد

هـمنهمظهزالوابهاحتىومانوحبنساملنىمليينالسامو6ولهبسحونهادولةالمسيهدقبل

وما6ضورمملكهعلىفتشلبحمورابىمالماسحهالمسيحقبلينوالحشرالثاكالقرنف

العهدلكلددولةأيهاليهوصلتماأسسزمنهالىللغتواسعصمملكةلهوأصثبحت4حولها

أواخرالىصاكةولهالدمذواسرتابىحموشبكملكةسيتوىدوالمادبىاالفئارفى

الذينانقابونعزاوقديماتمرمرونبعةملذأريعنىالميالدقلينثراوالحادىاالمرن

مدنيتهمرفيهيعلىتدلالىاآلئارمنئيريمعلىالدولهلهنهلولشورفى6نلىخ

رتهمحخحاريأأبعداالحممألمماحكوامعه114الممارىبالخطبهتوم
لمصلتواهاأعىضعفالحالبطبيعةالشيخوخةسنالىهنحالدولةولماوصحلت

4االستماللاهذاالخيرصكندالممايمةهذهتقفوشور6واستقلتأطرافهاعنها

لتصرتالبالملكمدةمق0821سنةلىللباافولشحلىهـمتهاحتىخهخحخبيل

شجتهمكاىمااعلىءمما11ادقبلىفمقاسيفلةمعاربالهنيعاميونكثموراالوأخذ
حهاىوالمححربايرةجربجنالىيرمنهمجرقسمبموها4زماندص

وعادابأوصلنرفاعربوصوسالهاصوا

زبرمنالمدمصرصوسالهدخلتلللكتقاثمةليةالحوراشمالدولةكاليما

لهمكؤنواالبحرىوجهاعلىواستولوايرخايىفيينوالعشرلثالثاالمرنفىيسالسو
العائألوهورأسسالحالجسيسحىملىكهموأوصحانينةمدصكرهاكانولهدبه

مالثتحتشسىالملكعحياأجالهمأنصرالىكرليارعاةئ5ويةالمصرعثرةلعةالسا
بعضالاللهم41رتدكرنا6اولبسحمق0071سنةحوالىلمبلىارجماصطية

لئااصسءاوفاباشملمحاالههالدبيهربىالسومرعىايقاخ51صدالياراحا11

علىحفطالهدثنهلوبحرالوأماكاوحمتيرالطقثآعلىيراهـاالرؤوسوالهضوكالواالصهم
الاليرروعثدتهتكدىكه01هةحمتيراحط11هدعلىادهـامسأحسخالوركولىوراكر
اريورالهكارالدهـاصطياااطاليفارأمرهلالضىكهوالساالسالهشلهيقرا



تمهيد1

والعربابراهمرعونادمنميعالوخسوودهملمحأحووخحمودالمهليلتكلط
مويىوفرعوالوليدلنيانالرلسمونههيوسهـرعوناالشللندسنايسمونه

علىليلهمودالحنحىىمصراالخيرهذااهضهمبؤكومصعبلنلبدالويسيولهو

محيهميعمتالافأأماباالطعلهدبطماالالدكااالفىادلكد

إألولماعاددوله

المرىالعربرهجرجوبالىليةحورااولهاداخدلسموطالشمالعرلماشح

ينرمالاأحهافمواطنهموكاتلىاالولوادولالعادكؤ4كاقلماالمسيحدليىتيمالع

لطثودوصحفمكاالثلدماالأمدمعدأأديرعموداصراصمؤرحودواعى

موطهـايدممضرابهاأمورأمنطمكروديدويحهالرلههخالديعثىعلىصثاادى
اجتهعسممايموغردلكلمهولددكرلصلوولدلالسة0029ءادأعاشراد

ادوقالواارمنمشدادثمشدبدصؤلعدملكماتلماأعادأوايموثاينجطتوارلى

باهتةلعسهاالغرابهففماوصثهاوقالوالىمادااداإرممديهاىالدىأهوشداد

إرمخادطتزصكيسألعالىولالثسمالصاوالىيالمعسرلعصأعلىامهأ

الدمآادواهاودداتحبهوبدهاسمإرموار4ارشاحهاداتدايماادات
منلعادكانأديمعدوالإرموموددتادإرمينودومإسالىررتهمديدبؤو

ومحروالهندالشامثمماشواردلكأفسيهكاداحدتمهداصليادلىاشات

7لهفعصرجكلألمنودالخطااللهمءاصحراورداسلىالىتهرلهثضلىيدلاوسوام
ةلمانحإلوداإولحدودمصاثهضوتاكعحماتلىالسروماال

آهوداليهمتعالىاللهآلرسلىاسسادواخللمامنواشلضسمادوأعاثشدذمدلىو
المطرمددـعنهملفطعفاضالطمدوافىلودوممارزيموالرحمنوعادددوثااالكقىالىضاكد

هودأنرأىولماحممحلغيالىاستروانهمولودتيستسثمنىالىمهموثالايأرسلى

تامدفروسحرالتلكايهمنجه6منمىىعنهمطءاوالعدعز1لهحاالمزلالتدناسخط
نمأمديملعاتمنتاحسوماأيامابهوثمايال



011هيد

حدحارلالرعاهعرملمنكالهمالىاالوعاثآأنالىرخبنالمؤلعضمبوفدف
الميالدثرفبلىعأواالدساحالعصرالسافىحعاالفىحكهمءالتداوعليهبهونمصرمن

دهالدىكانعادلنلممانايهماوالهخممهنم7نموودفيعادهدكتولما

امد4ليةالثاعاداسدوحماجميدهودهكثيرقاموالدلخىمفوط9كةالمحبوالد

هبمديمثطعوادواتهثمغحتفانيونفحطااعليهمتظبشسنصاأثامل

مؤأديموعاييصاأخارهممأمنلآلدفلنافواكثلينأالتهادفاصالصوعلى
مذةثييمحاضهاعلبغاكتكأححخورالتىدامحموردكىمناعلىاالحقاتالمىوااثص

كااسعدالولالكيردردأخاصهاوراختزشمنااشايادهديحأرالونييطلموارمالا

الشكرمعلهاندكرهاسماليخدمةاالخدمت

حمنالمضباش

صهالهمتبم4سموتححتلالدابرموقورشرقيكانوافومخوميزأوالمعيعيون

ااألعىأصرالوالدىاالمة5مذعنحمةلصكدتوالرهـأالىومؤرخوكيرةدوله
الىلالثهأوفلتهالذى4الرلساوىهاليالحصوصوعلىالمتشرقودأولئك

عالذرأنرهوسارعلىبقمعيىثامدأصالرهاأحيرآمنطشفعوايمم681حةلنا

يمدلوادوىعاكاءلىادوقالواوا4الدأخارهذهخأمنوحدتوالدومحعرااللما

ودداهاكمواأقامواغحضرموتولوسغيخناالجستوحلىعةرراالاشتغلدوكا

نارنقدبرعمرهذداآلخسلموالىاوددارعهمعئالىءالماواوسيرالمجاناوفتحوا

افرناامنأالىدهرخ2بهدوالميالدعشرضللعلرااالمرنامنأالىدهبنجضهم

دحمرهماصداعلىسالهالقرثداالاليىبالدادترتادااناعرناادا1

ءبابدلكماالسعانهبدكاداانمءصتاسالمبماليوفدممرحلورعالهالمؤرحوت

ثدحلادوفدهمارداصراورخىبعسلفىكااللهاابراميم



دتمنجأل

لمبأةولةملغتفىابابمقيالاللماوملاالسمتاذبوقديمأواالبعأمنا
غرسكالمحيميورصنكانلليةبترلغتهاباثارصمماراالتلكعلىالتىالخطوطلتولماكا

قدومرتيالىالمالدههنىالىبهونراشحوالمانعادالثاممواليحعدأنهملفقالثمالعمامن
حالوعلىصمعهااسمهميذكرلمولهنا4عبهمالغبةلطذهكاكالروايهاالىعاداالو

يبدالفراأعىالشفيشيمماليبدأنرهمثا6عىلبحثاعاليمرودالممبوداامدط3
اللهءشاانالعاجل

بحدلسحلص
ا

ايممامةافىخاننسوقدكاشالمائدةابالسمامنالبهمامؤرخوالسكريذدأمتاا

الىصكرملموكانعحتهالاهائدهاةاللطمموكاتدالعربشرق

ععدهمدينةكصيوجدوناالادرهمالأاالوالقىالمجرشمدويهاضراتأكمدينة
يححلسمةةالهذهكاتورطاجدأقدألهبوثوأدىاالعنونقحعرضر

دلعاكانلمحاروقيلتابزدعدأوإلدصرعاثااهدهالىلمتاممااباالهـماتينوان

طسمتملمناتاحىزاومالعةقبااحمصالفدحتىخرلافحتاطدلعليةعاط

لكنمشلدداعليهدحوطالمحبلئلهاالىيسجدمندتادرفالألددثضىاجرظارجل

صةطضرفىهعدةوالىودعوهرملالىلواسالحهمدتلأللثواعلىوخايسجد

أبىحسانهـتبعواسنحرخواطسحلمرمىهبداهرح6ىضهوقلعيهمصجموامه
منشظرءرقاارلسيىأهاصإلرمهانحلحلهلتوقايسجدلىجندساقسعد
واحدمنعيصألياونليستعدفومماأخبرترساأبادمماخشىللياللالثلعد

لفوميالتقاءرقااراوألحرضهمفعلىفداأمامهيححلهوشحرذمرغامنأديأخذرصالد

صرواليكأاالشجاحلمجشع5ددشرحلمهمنشحرأأرفاف

ظفرواالفامشلكفانءأودوجهأحممرواثو

أصابنم2خرهمعنوهمألتبحخيلفدهمهمولهابصدقوالموعثلهااصاشخمه



31هيد

سكلىىقضبهووغيرهاينجراشالعحرالىولفرفواثملهمبهماتشتتطممنمابق
للسيححمىاظاافرنافىأوافلكذوكانيمذ

ود

حمالشطمنمكا4صحاعافثزرامدثمالثالايمناحضمنغؤشلكلةالعمامأومن
لوجدعليهالالشالدى4ابتمحراصمؤلهماطوأدادااليخهاثار6وبهرةدولة

أمحالوامكاافالمؤرخوناختلصولعدخايىيالدأدفبيلهايححعدتارلموش

االساعربررعلعيئنواال3أوابطرنودلىيسلواينكاالدالنبطييعلىالسلطاد

صماطائىمدعلهمامحاعدتاالهذامنباب7خولىمماهومشروح

حالقحطانة

شماللىنونبموكانوالوحبنسامبنكراالكأسبأدسوفحطالعودالمحطا

صمداليهاثشحمىخاهفلثامىاالقرنيالدايرقالىكأشحوابهـالهيرهجر

وقاموالىثثمعليلتغلبالأمرشهىوايللمعيينحمرلوامعاكاكالورميهميينلعموهـاال
االولملهسبأربمؤرخوااصوالجديدةبداليش

الثرحهمنأولخطاوالهمدسدمأرعلىمالصعندعرضآأعلهمولعددكرها
مماوأعليهورادواقولهأيدضاالمااقرنالىردوغ4لينىوماأرنو5بحدمنوأثياشرحاوا

أجمارعلىامقوشخخعغالورأوالمحفاحفكثيرامناشيثأادقلىالتىاآلثارمنوهذأخى

شهـعلىبعضها

المرتفعةطابحبااجمنلالدىآجرناالمطاركاتدمياانقارماجموعمنيافهمو
لمحهـترقاتزلكاتافاوالوديادفرواامثرقاالىوديانلىسيولكبرةميئةعالتنزلئم

مزومائةلفالابحراسطحيرتععن4المزابمحويهيوادلشتجتعكامأربهمدين
ينوينحصرليةاثطجقمالشرقيةمنيصيقاوادىوهذاتهجهاالمنصجبابهيحيطو



ئمهيل1ر

اىخطوف6ةاخهاذكرالهمدافمسافةااليسرقللقواالبكنللقيمونهماجبلين
عظيماوتضيعتعراطاارادىينفرج5نالوأدينضوادىيصعىلكوصايبامترتقر004

سدامنالوادىهذامضيقنقليمسافةعلىالسبئيونقامفاالفائدةالسيولذهفي

عودياجمرىرجينالخائطمينانيجامعكؤنعاذرا051وعرضهدلد008طولهالمجر
لفتحيهوجعلهاراليساتوذلمينااتالمحدصلىاالاهمحرالماعكنؤاءأذينمضيقعلى

حسبايهاعلىيرادسوتهالىالجهةالىءالمايسبرفجهامحارهاءراليماوسدودأجهتيهمن

سبأفىيثعمرملكبنلهمنوئوسمدالرملمجمونههوماالسدوهذاأوانحماضهاارتفاعها

السدلليفالحيمالدىعلماجبلأخرامفوشااسمهواووجدالمسيحلالسادسالفرن
وشتيبالسدمحمذاراومنحححلنمىوفائدتهفىيدفىكانااؤهفيحلثصزاثكورالمذ

اللهثرقيةاليرالبالدشمطاللحيرأقىبماءالصحرالكلىارراعةتنغلمبواسطتهالمياه
اميالحمةيمفىلتكاالىاالرضعنونلوايعرممحىكاوجانياضالمحرءالفمرحولهامى

اليسرىبالحةيسراهوالىايى

ؤصتتأسدولةعلىقضىجعسيمخرابمهمحصلرمماحتى1السدمذاومازال
المدينةيرسارجزواطوساالاتوشأعقمكسةالخزنرلعريرقاجزلىأهلوما

وقىحتمامليونالعساهممنفالشامالىيثيامزوسار4مامةوازدعانااللتو
أسبأيدىتفرقواالمثلوفىاالولىأمرسبأالتىلذلثاوالمنمادرةمنهموكانالعراقالى

لةنهمملسبأفىلقدكاننعالىقاليمالكرالقر7نسأاليعصيلالريخوقدورد

فاعرضواغمورربوطيبةللدةووالهواشلمرزقرمنطواوشماليمبنشجتان

سدرمنوشعوأثل3حمطكلأذوافجنتينمجحتيهمالهبملدوالرمسيلسلناعليهمفار
واحرصهاعلاويقيمواللعمارةبهدولهوكانواحململوكماهالسدهدادعدكص1

يهيدوةيخاوعالمرأهاتلحترحهانهبععىتىعررءاالشرالرهةأنرداضمنماوصال

الوالطركتاابرهةفاهمأرادصددكرفيهاوقدكأالحاالمكلالاليىدص

وضوصأدةصآتاراتراوالاهملهـصالااللةتماترورصطاالسالمقل
أوالعصااالرامووقيلحاممقصعا2مهاةاصريا
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التىافرىالينووجعلنابينهمغورالاالزىنجاكفرواوهلبمايناممجزدللثيل
لينعدبناالممالوار7منينوأيامأليالىوافيهاسيرالسيررناقيهاظاهرقوقدفيهاقرىإكنا

ممزقصهمومزقناأحاديثانجعالمسهماوظدواأسفارنا

جرأوالمانيةسبأدولة

صارت4ححصلكهمعامأربوتالششمديمة4االولىسبأدولةيانلانهدملما
أوأومديةيةأوفرمرلىكليموكانيهاتىمنأيدىكثمتفرفةناجالدالسلطة

كةالبيإضدالغاونيعروكاءواألدالوايمونهمءكاؤساوهؤالمحارمحهارئيسقصر

ناعطصاحبيعىمثودوظثماريدادرودوعطذوالفيمالدوللمظاليهالاللدما

اومؤرخوالعربءشعرااللىوهذدالمصورءأسماوصحإلمنوأشهرماراعوصاحبظما
4ةفصرغصان4دوقحركوكباومصرسلحين4عطقصرالافالهمدوخصوصمآوصفهائ

اعبينونوقصر

جوارهىاسالدالتىخضعلىالحابطبيعينابءدوااالءهؤالمنموىاوكان

بكالروفياليسوصحاحبه4امحمدضهممدحموخيسمىالثوما4ميهاويمودلماهـع

وعلىمدكاكهايسىوحمافامخموخهاواحدفشخصحممحالدفجملةاجتعت

صغرهاوضخامتهالىحمرفىالدولةشأنكانهذا

ايمصهظفارلميدانرابصقامحتىظامالمذاهنمالبالدعلىفىالحالزالتوما

منهابهونتومحاددمحالعفحملةوتنلبحلىالهميحتجلاالولالقرنيةضئعلهان

اكأتهاتدخلفحتىخلعازمنمجرئلمكةهذمالمهزالتومأ1الثانيةحميرةيممما

وهمصة0071حممستكاعروصماصةحميرملوكااالصهافىدحمرحمره1
ة1كالصهبموههبراثتحىز01سة381وحاداروأوهم5214تحكمهوملىارايثىتاطلى

هدمادىبلقصصة57وكمهشرحيلهدمادضة52وحكمهاالدساردومدا

صة55صهوحالئهألوسنة4وبرعقشصصة58وحكمهيعمداثسة2وكمها



تمجد1

للميالداثالثافرنانهايهفىبرمحششرحمثرقامدةداباواالهامنوماوتضز

ورعندامراطلمظقوةوهوفىكالملىومعناصلكتغماحدولعةلتبااولهقامصظكاو

يماطتولىسنة6سمدهأىايالدبحد525سنةالىئهلخلحافيهايماطواسترالرومان
11مهكملجملهليها

ألوفيالميالدبعدكسسعةكالىءسنةمنمجموكانتالهدسةانتباكوأضهرملى

وحكصنأسحدلنوحسانالميالدلعد02سةالى3هسنةمنمحمركانأسعدكرب

35هسنةالى515سنةمنوحكهولواسوذ55سةالى02سنة

ربببالدالهالروماعدحمىتدنتوكاارقىضابهلىلعةالتبامحومةنتولعدكا

يينشوراالحضارةعنقلالنتحضارتهماظفراعوكااجمنايسحوضوالعربالسعيدف

صتجاركهمالحودلكفئدعخهالماناحرايرةجزشماللىإقاكأتايلثابرهمضو
361وحكعهالثافاءداالتررسة07صوحصاتو35صهوحداالقردح

07صهوحءاردسة021وحادكراسعدبة53صهوهـكايسحه
ندثصصسة87صهوححاث3تحة87وحاعيدحمالسة36وحممررصة

بئصهاهوحالحمياثارصةكهوحهـفهواتصه14وحيدعه

ححهليلواسدصه72صهحودوشاترسة75حوذوممرءادس59صهوححرث
محيالترراقافلىمكلكاتدكألماااطارتووأولهموتحعليالص8صهـوححدددصة
ءاصداألوادلهعابخاوالرتارجبهمخردلىكاعلىفرحيهإلدفسرءصارالمروقدلمالدامل

رااكأرتهو

رخيىوالمؤهـالهؤرسبخالهـصحومدةموأسمااخالعةاملوكعددللى1
العرلىكاءماعلىااللمةرملوتهمنلىداواعيهعكأحمموايىايرالعصى
صالصرلدوالةثم003سةالىديهميل072ةسوحكعهيرعضضسرهمصالمافىاا

لجقصكماليكثهولجيىروحوممروكالي003صةثصهوحافريقق

الهدمادمامحراالشرثادلىكاءمددلهادالالقيمعإلومى43هالىثاو

اسعدائوكرله5830الى8ركعهويحملميهر4سهالمط543توباقيىاض
أصديعرصرحبا24هصةالى024مأصدوححار38الى583مىحهوح

بهواإصحممعديمر7سةالى28رصنهحكعهوهـيوحياض554صةالى52سنةمىحهح
15هالطهـة564سةكعمعنينوسومرنديلال4همسهالى07هركحاودهيعهالطهجمه

حمهادصنه25هسنةتوحكمهدوحدر25هشهاد515صةنهحثميالوسدونواس



071لم

التىدالدممكطعضتمدمةالرانحطوكاييهطوروايهتروالمصواالحباشوالفرسالهنود
جبالهممنبسخرجونوكانواضحآوغياياضاورلساتينوارععئالعصرعلذلكنتكا

لذالثودوالعقيهتوارصليافوتكايمةامحرواالجماراوالفضةكالذهبءالختلكلالمعادن

لهمتفورفاميةرةاحضامر3وأرضاالأهلأغنىمنؤنوالححيرالسبثيونكان
ودكرهءرااقالهماوحسبكالباهرفياشوالراراهرفياضوالرالماخرهالقصور

قحركوبهانوصفىالهمداقالالمادعخىلذكرلكقحمحورموصففالمؤرخون

ءلرعربرالمسيفسادممروداخلالليضحارهفوقهاوماضةإللهالحارحمؤزكأكان
بينونقحروصمففوقيللمأالحوهروضوفوالحرع

والجوهراللدرظثتقداوحيطلينودواسأل

يمنهماوماامةواالحجازبهالدالمىامتدلافيعلىالتبابعةحميقنصرو

دولدحساوأبويمأسعسزمىلىكموصاتعدتلل4وغيرهاجةالتالهالعربقبائلمن

كاميحونهممامنهمحرالهعلىجونيوكانواوالهحدالمرسلالدوالثامالى

اوريرفألحراصيئمنتفمحكليهموفودالعربوكاتوغيرالكلبىحبابهيرتكز

نفمحتىنالعئائمالىالتباحمزالوماواجدمنيستمطرونأوهمواشيشوداليهم
وكانيخرملتهعلىظداالضهمفهموأحديثتلاعمعملتهمثأسااتمحرلصارىعلىدونواصيع

فيهيرىوكات4امارامهيرأحعرمحعرهوثاأخدلهمخفرلحدعلجهملعمتهفىاللىئمكوديا

اجمهمأصأرأمممااالخدوداشمئزأمحابفصةردتوومدالصراليةعنيرجعمنأص

الالجيارقوداتدارادودااالحابألالتعالىتالوصاساةسوشفىعتسافاالمئ
ياطأرعليهجيشآتالالىليأفأريسللصراوكانالحبشةشىبحجانحرادواسقجدأهل

لتاالللهموقاللهمقاحممدونواسعمثلماأبرضاالشرملهيقالرجلضباورمنوكان
لالحباشتملكلذوفسهدأغرقوهعديدفىسفوطهوصافممنانهزمكنهوا4شديدا

قولىصسعسريندداحمأنلعدياطاروملتنبالداأغلبعلىءاالستيال

الهرعيىيسصودهماوهوالعيقلةافيححر1



ثمهد1

نالمحارجوعهومنىسكلىكالندلجمنصاوكانءصمنعاعاحعتهوجعلأهـهةعلعها

حكهوكانبعدمابنهيمسومالملكؤلولىسنة3حمبعدأنوهاتؤرضمقهورأ

أصثروكانأبرهةبنمسروقأخوه5دعدهملكوجورظلمهاسنةبئعثر
واضولىجدنتجماسممذويزناقرأميرمنقامذونواسهلكولماأخيهمنظلمأ

لفسصفقتلالحبشةتغلبحليةئمينسفيهانحوطواستمرملكهداببعضعلى

ينجدهأنفأبىسنينسبعسالهوأقاميستنجدالمحقيصرالرومسيفابنهوفر
منجبشفىوهرزالمحهرجالمعهوخهوعدفسافوعدهثروانوألرىالىكفسار

البحرمومنوهرزوكلناكانملكواوادلناكانافتحواادوقالسجويخنا

وميوقتلاالحباشائرمكلالدلتفرصالومبهبامموااناالىافلماوصح

نتادالثلذوميرايمخلفاوقتيامضيهمداثحنوالفرساولتعهمجيشهزمواارالعةلى

مكبدوأتاتهشعهـالملكلعراودودوأتتهعلىكرسيهاينىدنسيفوجلسابافىالهم
وكانرامنخابهقتحكهقمنبعدمدووفادتهمكرماقومهليرمنلىبثىالمطلبسيدقر

ذااحىلمملكةآلفرسبةنالكدمدرتكحاائانالىلةالتباحم7خردبهكاوالحبشة

التمكليهلىالتمصرسولاأمهمودداوأرسلانينأهلىأسدمللهجرةسعةلتالسنقاانتكا
دوكاخرامهموأوححاعليهممارةااللهوجعلجبلىمعادبنايهياهـأرسلسنةلمدباوسم
المسلميئالىجمناصارحمدهوألسماندلىإمهمضاكرىعامل

ةخد3دوله

الميالدمنمىالحاالفرنئلأوافىأمةالىفىححمننتكاهالنمنلطنضدة

عروالمشههسربنرسيدوكانمعهمالمحيتللدفىحضرموتشمالقختول

برةجزبسمافتوحانهفىأعوانهمنالنهكانماثجنيزنحعشسانلمحعلهالمرارالص
بهكرنستنجدتفاودرايالضةوشجاجمرذاهةوكانقومهلىملفواله4الرب

فارمعكرالجهمعهاوأجدومعأللالدغلبووكانواامراقااللحمبيملوكعلىوائل
مفامهوجعلنجدلىرافسالرباعلىملحساندوالحوأرضفدمنهمبراسفروحا



00000000009ئمهيد
المقصورالخصارهيسمونهوممروابنهبعرهوتولىماتبمحتىزالوماعاقلبطنفىكا

ءطاعاماالمنذربنعلىنقمالفرسقباذملكانواتفقلحارثااخلفهثمديهأملكعلى

المنذروطردأعادأنوشروانفاصاملكاملعلىنهالحارلئىوأقامالحرهعنفطرده

أسدعلىوالهكانبخرسمهاللحارشولدوكانتابهادياكلبوماالىمهربالحارث

لبكروتغلبالشاعرالمشهورابنمامرؤالفيسعلجهمفاستنجدنليمونوقتلىمونلةفتنكروا

طلبهفىالسطعسارءمابنمالمنذرولماعموجههأسدمنبتومرلنجدتهوافسار
منجمحفىالمنذروسارالىحميرملكجدنذىالبنؤالقبىفاستجداعيفتفرقشتجوعه

فصداحىأخرىالىقبيألمنبتنقلوسارزمفااكأجمرالداشقكلىنتوكاالعرب
بنجدهلملهيسذجدومرادفيصرالرسانمروعهودقوسهعدكوقىياعاثنادحموأل
هكغكومو6خرملىالصالد065سنةالحزنشمنوماضائبآعندهمنفرجح

حىاقبالعرلنوخدولة

ليينعدنامجصمنومنهينيينقحطامجعلهممنؤكيفنوحأصلكبونلعسااختلفا

شادوالذينالنممناذاكروالدا4ليةالعرلفبائلشجرقافىلىالئاافولباأخذناناأوث

قنوحانودالثالدولتينلينفاصللالاللخميونعليهاوخلمهماقالسفىليةالرولةالد

قاممنواوحلباثالفردالثاأوائلفىعظيمةدولةلهمفجهاكؤلوااقاليايسقىلمما

وقوتهبدهائهشهورممااالبرشةجذيشهاعليههاخامهتممركهمأولدهمبنبهامالك

كانلظربابنوعرلمهآسعهلعماامنملكحروسمعلضلهوكارأبهوحسنعتهجاوش

فقتلهتذمرمدبنةنتكاحعقمدىعاأنالىذهببعخحهمواشاهامشارففىمدكه

بهزنومحرشعنواملهبىينومموخهاريوالوالنءالاراصحهالعمروتنتوكايمةجلى

رقاشأختهؤجزوكاننساليعقبجذيمقوكانديهائارألىفقتلتهجذيمةعلىخاكفا

عيهاصانملحىمدتهمتطاواييماللىالناماراخكمتولىقرحلنوحكار1
ايةاعيهاعلبمالضىصالزومماقصاعهناخرىدطىوممصليبر



جمد002

باهورخالهروبمفلهاسحهانحببآولدلهفولدتمانهندمنوكانعدىاسعهلخممنبرجل

نتقلابهواطيرةعلىبمدهاطملىعدكأعمروتولىجذيمةفلمافشلبيةقىأحسن

مظلىاتنوخلملمنا

قصيراسحهلهعبراسطةءالارعلىأيضآموفاخاللهرطشايأخذوأنوأرادعمر

قاليهبارجالممرووأرسلعدىابنايهاايشكوءإلالزوسارالىلفهقصيرألجألخ

قوملىيفلماووضحوارجالاخرجتلليلاكانادلهلهاأكاأيرجمووقعيقصأد

قائلةخناولتهسمليدهاكانبهالتكهفاالتحقمتعدىافيبهاولحقدهرتءإلاك
لمأالليدعروبيدىال

راقبالهاخمبنادولةح

ايثحعدنوجملىارقوفمسدووكاخماتالعرسولهلدبعةناالحيرةثشملىكا

ايقصدشمنلصدلمجمانيةاالننيستعملوماراكانكااخرباجهةمنومانارمن

ليينالساساالملوككبيرقكلىدالهلصرلنىبمؤكموينللخميوكانالثرقجهةمن

واشحهرجامهمفعظمالربكمملىوكالوايلفبوكمواحتراماجالللةاعندطمولهم

حهملمدنفطعؤماوااشرمموقصدهاوفودعلجهموقدمترباائلقبالينأعص
اوغيرادوحوالمظئىلصطروليافالذلغةالنامنهمجم

لرباعندذكراوأشهروالعزقوالسلطانالهمةوىدمنالخمييناوأغلبصرك

مناراهرةليةالعرالدولهذدوحكاالسالمىاللعصرهددـلقرلحالمذركأمانالنه

ميالدية826المحسنة2مالسنة

ممالاالوابممناشتهرمامعيخحكمهيوتواربصركهموالجدوماك



12مهد

لجليرةأاللخمييئبكللىكجدول

ومناقبهلهأىالحممدةالملكإصم
مالطسنةاءسنةمى

العراقيناللدولةكونهوالذى2أه3هالنصربنعدىعمروبن

العربقبائلعلىوامتدسلطانهاتسع2823مممروبنؤالفيساعي

مذبمقبائلحكمهفىودخلوبخوإلباغر
وقدحمريثحرمكوحاربومفربيعةرو

عحىرانفيلرشكلىرااسحسكصوإلبااوجد

نجهاودؤاتغزوةفىيهااهذكانولعله
لسابورمعاصراوكانقرننحونصملككث833الفيىئاعيبنعرو

ءخيرورضاصلمدوكاتاتااليمدى

علجمتنبولكنهاللخميينمنليس1383سكثقالهبناوس
منرجلقتلهحتىامحيرةملكعلىواسخر

نصرلحرجعشالدولتالهمنى
يذكرممللهليس383304لىالثاممروبنالقيىؤاص

الشامغزالحروبامهيبأحازماكثكا3134ئعيابناالعورالخمان
التدينالعربمنقبيلةيفزحلىوكاناراصالقيس

منحداليحتعلمكاموالالالممنجمعواله
بناملهاقالخؤراحبقمووهوصسلفه

يغيرصثلهاليبنىحتى5بدقطعأجمبهالدرسنئا
صلةالعبسىلمحيىزهيربنلينوبينهوكان

علىوهامالملكزهدفىأخرايامهونسب
ذبعدشععيأمنيعمرولملمفااوجهه

معاصراوكانالفرسكملىأعوامنكان4ك134ءىاصبنالنعيانبنذرالم
وشجوصاربوبهرامبزدكرديزدجردبسالة

وانخصرفارسيقصدونكانواالذينومالر
راإلهراانتصاعليهم

اخذثارفىأذينةبنممروبهاستصرخ394كسهالنعمانبنالمنذرسودبناال
جمهموصارلسارالهمالغممانيونقتلىخاالله



هد2

دالحيرةاللخميبنكبكلجدول

ؤناقبهلهطأصاررحمدةالملكإسم
مصنةالىاامنةث

فيهوقتلهموجوههمثيرامنوأسريم
الدكرمايستحقلهايس3005النعمانالمنذربنالمنذربن

وغيرماإللشامارومحربفىحكمهةمدأمفى5405سوداالبنالنعمان
لمايذكردصروليسل6يخرمن4705أبويعفرعلقمة
مايذكرلهلي705495النعمانبنؤالقيساص

وقدحصلاللخميينكملىموأشهر495365بنالقيسئاصالمنذربن
الىأفضىخالفالفرسقبادملكلينبينوءالسماءما

الحيرهعلىندىحالمحارتقبادتولية
قبادماتحتىمحتفياومازالالمنذرفهرب

المنذرعليهفقدمألوشروانولدهوكللك
يومانلهوكانليانالحيرةاووالهفرحب

بؤسهقوفدعليهفننعيمبوموبؤسيوم
ياهعطاعليهأهالجهنهبومفىوفدومنقتله

قتلثمأوارهيومفىئلوابنركراشذوصارب
الفساقجبألبنارثاطدينودينهنححرب

اإلخيومأوياراطذاتامحؤبفاقعة
وكانءوشجصثماءعلياذاهمةكان365875المجارةمندمفرطعروبن

العربءدعاكراءوبهرياءصاحبخالءالماءماالمنذرلنابن
ثومبنمروووفدعليفوفدواعلييوما

مممومأدخلتفدعوقمنهبدأمهمعقظبىا
يتففاتستخدمهاهندأنأرادتهندعلى

هندبنسيففاستلبنهااذممحااواذاله

مجعخرئمبهوكلهلسرادقاوههمعلق
تظبمصمنكانمن

بربوعلنىفقمعطخيرمضعيفاولهكان875185المنذربئقابوس
انيةالضإيئلبنموحربفىحلجةيومكمل585إ285مماالءمابئالمنذربئالمنذر

أبوفابوسالمنذرالعمادقموايومافىهدانكاقالمكطانالمؤرخبعقلرذ1



لملك31

بوسرأبوقاالمنذلنلعمانا

الطاققبيححةبنإياس

يهودزايهزاد

رالمروالنعمانبنالمنذر

32جمد

دإلحرةالخميينكبكللىجدول

ومناؤبهلهطأسحاطمدة
ءاخةالىإمةمى

لمشرامنتهىأيامهفىولهلدللضا585316
وطلجمنهاطىالىفهروطلبهكمرىعليه
صودسيدبنهاقءعلىزللتالغنعهأن
أهلهعهوددأينأعزفئهاوكانانشبلنى

ماتحتىسجنبهأعيكسرىوسارالى

بومعبصوهوم316اسنةطاعونلى
صصعةبنعاعينىلينولبنهسآلنال

ياساااستعملكسرىبوسأبوقاسجنلما6ور316
بىفىماالىلأرالعراقعلىطىءيدس

فافيالنعماناستهدعهمسعودوطلبمنمعا

فثبشالمبهيربمعوسارايهفاخركسرى
بيناانتصاراالعرسعلىوانتصروابنوشيبان

الهجرقبل7سنةلكدوكانقارلدى

مايدكرلهليس816836

لىصاللهرسولوكانالحرةمك6خرومو826236

ءالالأرسلجرفلل6سنةىوسمعليهالله
رماللمحااعوأهلهاليدينلبحرالمحالحضرىا
رالمنذلىالكتامرسلوألحربالىواأ

منجميعمعهوأسمسمالسالمااللىاعوهيد
كلءالتمالالرسولولىوالعربمنهناك

أفيكرفةنشخالحتىكاجهاومكثينالبحر
البحربنأهلفاسننجدربااتبىفار

حصئفىءاللىوحاصروالحهمإللمنذرلحضر
وخرخغافلهمحىمحصورأومازآلءالجؤدا

ركنمذهالمنذجههوضواوقعليالعليهم
نتهىاوفيهاجرةل21سنةذلكوكانالواقعة

العراقعلىالمسدينءإلستيالالمناذرهح



ئمبد000042

لخسانيش

عربعلىنتهمستعايالشامباديةكانواجمنونالديئالعربتستعملوهاريتكا

البطنأمنأافاستعملىومانالرمناوأهالمركايستعملههملىكاالذيئالراق

لالدالىالغسانيوناذاقىححتىعةقضامنالهياضجاعسانماسليحااستعملىثمتوخ

العصبيةالبادبقبمتالةفىيمةاوصارخالمءالبلماوأقامواكأضجعمتظبواعلىالشام
وقدوغيرالفرسمعحروجمهموعلىحدودعلىالحافظةعلىالرومانيونامهمفآ
كلحكمواما23اخهمفىاالصفهاحمزهفقالالنسانيةكعددمفىلشمؤرخوالعرخا

ففطعشرهأخهمالىنولدالمؤرخوذهبيخرذلك6خرونوقالليالد022سنةمن

قىاالالجدولفىهومبيئكاسيحللهامساظأواخرالقرنمنببتدىءيههمموأن

إلمالةإيماالملكإسمالوسبل
3ساالاطارتاهـاالاطارثز

01االءاالعرطراألوشمزجلى005

اصصشااطبمبىصماتاب011بلةبنرثاط965

011راالعتاطلىممبىرربراالحارثبنذرأبوكرباك285
أمااللة36اإالمنذرالنساقبنالنعمان1385

وضعطحزةالذىاكمنيقربسنأبوشمرفيجبكحمالذىالتاربخكانولما

الذىارقتعلىالدولقمبنيآمبدأهذبخنارفهينىاختالكانليؤالنامؤرخىويخرممن
المذكهرعدجبلةضخامتهاقفيهابتدات

لشجاعتهوماررخندكبينلصزلةوكاجبلبنارتهواطكالملىءوأشهرهؤال

قابوسلحاربةرمبنعالمنذتولمحاولماماتالربلىكسلطاوعظيمشهوشدة



005بههيل

يوسررطيباايالمبرطلبسهفألقسطنطينيةااالمنرهبطوذشصرسطيهاصإلقواملظ

العرعىحملحتىنيينالنسايديافىرصوداساترتنيينالضمامنأحدقبلهبلبسهلموالتاج

ممروبنعليهاجمروكانمنهاالعربدولةفذهبتم396وافتعحوهاسنةعليها

وهواالجمهمجبالبنالغسانيةرمنالمرسمنيايسيرالسزطجفلهيرفلماخهض

الكعبهحويطوفدينماموو3موأسمقومهأشراقالخطاببنعمروفدعلىالذى
القصاصدينوخترهثاهفاشدعمرالىبىعرااالفاشيمفلطمجبألابىأسإزارطى

الىوفرليالرأيهيرىحتىجبلةفاستهلىحقهعنيزلحتىاالعرابءأواسترضا

ماتبهاحتىوأقاميةاقسطنطيااداجحراوكبلسطين

ومعاننجرانوأذرحخصوصأفىلالدالثامفىرةرالعماكثيرمنأثاليةوللنسا

وقصرءرقالزلدقاواوقمرالمشتىالبيضلقمراوايرلناصزحقصورممءعماأومن
حهرانفىالقصورنارهذه6بعضعلىأخرأواوقدعزمنار

نيشناالحد

نسلهومازالولداعثرنالماجمهاوولدوجشالمحكةاسالماعليهالمماعيلىأقىلما

فؤلدلهالناحفيذمكدبطيئنحوعيثرندلجأحفإلالسماعيليةممؤكمباوكانوبتفى
نلهقنالىاللهوإلركوأيادابيعسصروقضاعضومفرلمحاراأوولدلمعدشارفامجبمعد

ماأعيأمبدمكتفىالخسخوالبطونهذهزنحشمناوكاالعدنانيةالربمنهمنف

نجدالىفزحشقضلكةآلربتعجزجهااصزتحفىطلباالىالمعاشيةالحالهاضطرخهمثم

بأرضرءلتيدقىؤفىفيالبحرلىوقدشحضاالالتتيمبطونكثيرقمنهاالىوتفرعت
وقمرلمحتالمديخسالجخرلثلتقىوأسموفلسطينالشاماصمسارحقىوسليمبرفالجز

الىوقدشلتتنوخثموجهينةاتكةواونهدعذرفاالربعةألخاذهاعجهانه

وبهراوقدلعقبةأقامتجنوسالىولشاماإديةالىقىحواانحلىبئوربانلحرهاأرض
لقبائلبهيرممشهيرهأمهاتنتكأفيألخاذلبطونهنماتفرعشمنولقدنلحقشبا



تجهيل0062

وخثمبجيلىوكاشمنهابطناناكوها2سواتالىجبالالىحتفاكاشانمماروأما
دلالعلىودبغيروكانواهراقالياداوسيرالجزجهاتلىاألحادتفرقتدو

اصامالالدوارومأرضقوانحتفرعنهاأعثروانفأجالالفرس

ناشعلوككاولكنالذكرحقتستدولاالسالمقبلالعدالليةلمهمنولم

زهيركالملىءهؤالومننلالقباعلىارعامةوتوليهمالربساداتلبضامجملكتطى

فساروتعبكرعليهلحرجتمرباقبائلعلىاالشرمومةأوالالكلبىجناابن

بهموعادوأخؤميهللكليبالمشهوربيحةركتوائلوئهموجوههموأسراليهيرغرا

وكاناالسروهمامنقذوأقومهماقحماصبمدوأخومسنديهبثوملالدهالى

يسشيلأخذفومهلىاولمارحابهبيمأصحبناللهمبهدبعدوتولىوعرزهيرفدأسن
امعداليهوجمعوجودهبهرمهوكثارلهاددرايتموحسنللديهميعملورباااليه

لىشصرعليهفاحكيمانوحارمروساناكلملىتبعيضمنيصيهمارمامقدوأفهمهي
بذوديللهالخامىالمرنأواخرلىلثهددوكاازتخزبومبالسيسميههاعظجةواقعة

أصومازالالمحربعلىطلكلببونادوانالهكتبعيتههمنليةالدناخرج
افمتلالجساسممهابنعلىيلةفىكاتالبوهىايممهاالمرأهداقةتليصرحتئعيب

يونهاومنةأردعينختيملينحرونغبهائألوقامخلدلئحروجوارعلىغيؤ

حرلمجالبوسى

هأخرأيالىورهصحروبولهمىزهيرالعشقيسأبخمآاحرالوكومن

دخحالالوفدعلىايممهوادلهوكانبهاوماتفيهاوشهب4ممادالىوذهبالمدكاعتزل

ومهمعممنمنعلىلهوعقدوسيميهلتاصلىالتهرسو

الكعبةعلىالستيالئهمالعامةالديليةاكعامةلرببرقاجزشفقدكابثىوأماقرء

قىدعنهااكالملىمنازلعنالتقلواعظاماجاللعهمنزلهالعربفىبذكلهموكان

منوسمالتصكليهصلىاللهرسولظهرعدحئوخهاابدعلنيةناالعدهومازالشالقبائل
فىينتشراخذاالسالمثمومنالمديئضماجرالىثمقومسالاالدينثرونيثىقر



0000073تجهيل

حمفىستهدالربوابااالوغروشزهاشرقاتحاوأنلبثوماطهالالدالعربقبائل

لالدوومصرزوأرمنياوالقوقاوالشامدفارسلعلىالمدينمممثزالذينكانالراشدين
الىفتوحاتههمووصلتالمحدمشقإلدةاظمركزانتقلينصمدقاالموالمغرب

تحلتزاوماطارقزجبلبوغامنباأوروالىنجودودخلتقىنطاالطالحيط
لتوطيدعرشمنباوأورادقلبسرايالثذتلللسافلبفراوصلتلالدهاحىفى

بتجارتهعونييررالمسلمينتحاقىىكنتالعهلىذلكوفىملىكهامنيتهمحميطلبكان

مناخواخهممعنللىايتقاكاوهناكلاصروشمالالىومنهاالفسطنطيعيةالىاددةمن

خهموحمايفحكومااللهأمانفىوندنوثملبعضابعضهمتجارهفيتبدلونلسيينالندراالتجا

جداراقيةدولةبهالشالموكاقرونبعةأرلساالندلقيشالربولالدهمالى

عاضهاأخالقهاوعلمهاوصحنالىاليةاديةورالممنيقاالورقىبآلىنتبكا

الىفيهاطارقدخلالتىوداطجردـث2سةمنيبتدئلسلداالفىالربوخم

زااليفتحانومالصيربنصوسىسيدتععهثم6طارقابوعازجبلارقامصيئدهامن

بعهنالسنداالتومازاجهميموفاستدعاهماالملكعبداوليدبنهماضاالبالدحتىفى

عليهااستولىوفيما8315المحسنهأميربلفوالةعليهانوكانوايواالمويةللدولة

ييناالموولةأنمالسقطتذلكفىوالسبباواستقلاالموىيةمعاوبنارحمنعبد

إللفتلييناالمويتعقبونأخذواالسفاحيدعلىالحباسييندولةوقامتهثئبد

فدخلالملكعدبنهشامبنيةبمعاوعبدارحمنومنهمالقيلااليعاتهمولم

وقرطبةأشبيليةأملإليعهوالناسعليهفاجتعإللداخلولذاليسعؤاالندلسالى

وفطعقرطبصمتهعانجعل141ؤسنةلساالندعلىاستيالؤهوتموغيرهم

بماذاشعليهاحتىبنوهوهازالالجامعالقحروالمسجدبهالنىوالعباسينالخطبصنى

أتابتلىبهوبأميرالمؤمنيناقبو003سنةاالمارةدستفىالناصررحمناعبدئامنهم

بالد01بهذأميةلنىفيهاملكاستفحلسنةصرخمسينالناوحملسندباالليةالعرالخالفة

بفدادقتناظرصارتيتىالقرطبةوخصوصااصناعاتواواالدابلمومالهفيهاوارتقت



دتكل2بر

اإلصلطالقصورمانثأجهامنواءارهراممدينةالرحعبدلنىووضخامتهالخامتها

بنعالحكم51بعدوتولىوعزقوسعادةالكانورأوسنمدتهعهاكالقدلمةإلطوالوصف

انوقاراالصركهالحدمنمئليشيدللكتبارأدشيدودقدمحبآللعدوموكان053سنة

هشامابنهوخلفهافهرسبعونوأرأرتلهانوءحلىاأبعمانةوأرنيفعددكتها

224سنهقعبدالرحمنبئتوالماثميةحتىيهللىتنتملاظالفةومازالت64سخة

ءومو6خرخلمابههرفىوماتفهربمدتهلتفىشتدواالبالدفىشتيمقدالمتحةلتوكا

اوأضخممشأناوالدأحسندولتههمنلتكاخليفة1دهالوعدلسدةاالقأميةنى

غرناطةفىءقمراطراثارهم2مناوالينوةكثرهاقىوأدكراماوأعالسلطا
أشبيليةكبالكواعاحمهاكانوايرصحدونافالجمالمارهمجاوزارصالهوروالقصرالمث

ولحامتهازخرلهاوعتهاصناددتقااالحدتافوقرحيةثا6عهاقرطةمعأاطوالمسجد

ابرالهنساناالرهلقدباهتاضرالحاأمامهيقفواصحفينارةمقديرهتصوالىتصلمماال

الملكليدهمنوسبحانةاراهرارمنذلكق

وأول064سنةالىواسترت704سنةفىيينالعلىدولهاسلدهاإلاللعدوقامت

ىالخالفةوضعصاللهنحرلدتامبهـالحاولمااليعوهيسىحمؤداالدركأعلىكهاملى

كملىليناالندلسملكلمسامسبباالدالثنالهاالهيةمححارتحىمدتهم

عبداللهعدبنببطليوسوقامدهثنجؤمنضعبادعدبنأشبيليةلمحمأمالطوائف

النودىجمنلمجلاسماتميعيشابنبطيطلهوقاملعدهمنوأوالدهلطسالالروفالى

دلدسيةلىوقامىالعاصلببدطرطوشةوقاماىهودابنسليمانلسرقسطةوقاه

ىاماصانيقالموفقلداوقامبرىالربنزيربنعودبسهلةوقامرىالمغاالمنعهر

لقةبماوقامىعيالعاخرانيالاللمروقامدعباابنعليهاستولىاهرالبنوممرسيةوقام

ءمؤاليستعملونابتدأوااالدرنجأناالحىالححنهاحبوسبغرناطةوقامشوحمود

علىيستولونشفااالبعدهذاواأخذخماالخراصضمحورابعضههىأسلحةءالرؤسا

غرناطةالىفانحازشالرب546سنةقأشبيليةاستولواعلىحتىاللدللدالىاالنال



92ميد

اتساعهبعدبهمالملكوضاقلفةومايةوالمر

عانخاعذالكانوحمراالعدنهودخابنعليهااعيدالبقيتالباقيةنهذهوكا

ومناكحرالسيقالىأخرجهمحتىفشبئآشيئآأطرافهاعلىينمضعدؤ

لنواحىادعضستولواعلىفاهـلرامنرجماليهماوزخالمسمينمنجموعمعليهجعا

798سنةالىصلحمدح3عاحعةغرناطةعلىليوناالسبااستولىأدوااثماواكنهم

وأذاقودواأخفرخهمولعرافحهمواوأموالهملفسهمأعلىيئالمسلهـأمنواأنلعد
المضيشكلحكةمماةالمالكلسوسةمحطتتشأنلعدخصوصأامذاررافصخه

القصوروأحرفواثاراالوهدموااالموالوسلمواالحفوسافقتل4سيودكزاال

لالدالىالمسطونوتشتت11ةلدارمنأعيمشاالماوارتهصهايمقلمالتىوالهساجد

وماالهجردعنحالهمبهمصدتالدينحثونالمستحاالمنملىندااللىببقولمرالمه
ليةلياعرألسباءاالسمالعضوىلآلددشالدالوالدينحتىذاباسزاوابساموث

اغومجونوسحاردارورفرادانبدرولهرماو4ائدواارشاشلمحص

ةرالخالدلشىدقدكاثرديطلواصههاأمادالربيهليةرااولالأمرالدمنكاناماهد

اللذبنالمأمونوولددارشيددـمدصوححآوأعالمهاوأرخأعرأيامهاداسيةالع
الدولهصارتحتىالصناعاتشيطوترولشرالعرط4رااللرقىمافيهكلقاما

ليةالنرالدولهكاتماحينثلشرقى11اليستنربهاهمشممدهـاالسالمية

ئاتالمنعماحولاللراسايغىلىالالنداالسالمية

حتىمتهخدالىليكالمماثيرأمنحمعيم812سنةفىصبايمىاالمحتصملةخاللتكاالله
فظةمحاوواللفعحراساواتحذمنملماألنخسعنمايهفلدوالجركىنيمالمنعدح

ألعوبةءالخلماوصارتولهالدتنلحواعليوماحىيوماشدادشوكهمفاخذاشغور

إللتعاستولىلقالمحزنشخالاكاادمحتىونيديرمنيعزرنوونيشامنيورأيديهمفى
ولةلدااأطرنتفبكللىحىلواااخذتأثم452مصرسنةعلى1طولونبنحمدأ

ونجهاء22سةالى4525سنةحهأمىثعةثبمصرومكنتيةالطورىكودالدولهالدص1



دثمم

قفارسنتفبالمرةالباسيةاأمرالخالفةضعف223نشيسةاذاكافشيئأحتىشيئا

االخشيديينيدوالشاومصرانحمد3بئيدودياركرقوالموصحل1يهلولنىيد

يدفىوالبصرهالفاطميينيدفىلقيةوافروالمغربأميةلنىيدفىوااللدلس

8يدالديمفىوجرجانوطرستان3سامانلنىيدفىافهراءماصراوراتقافي
ادوضواحهابغدااليدالخليفةفىيبو4يدالقرامطةقمامةواينالبحروجهة

لهابالمرهالوجؤالخالفةكاقأصبحتلذلكو

اسودوفيها7655سةاصةااعااالدولالظيهاتدوقيهاهـ853صةألييةاإلخبالدولهاة

كالممادولالصم75لههبةاليالحريهالممالكثولال1تتم8ادسةئهوادالهالدشعلها
توالها0221دشةويهاصااامديةاالدولاليهاودتاوقيهاهةااكةدولثالجرباا

سهدلمهاثاارثأوكارديويهاطداداثلةشاحمك

مك2صةبهلولدولالقادايدارضلىواالهورووقيلاعراحاولالملبدمإواالديلمثهم11
اسولىنمك4لعدادلةعلىواسولىشألهعطمحىةوجلعقلوائارهااخرصياسةفساسها

4وعيرماندادوالمارعلىلهوحطىوحورصاثواصحهااحرصهاواطهامكثإلصضلى

ثولاحلعرلصهموعهجت744سةالىييهالمكرالوماءعاالحماوزبرهوكاث
كداءاتتوأوايااطوارزالمولالشهرونجهاكهصهالىقيةرالولثاللواصمرلت

صى4011خاااراوخدادضلىداسايرارتسعلىااابىالددشاهءاررض

اصلىاعايهالعلى

ياالدامديرلالصىاهدهتأععامواتد3سةالمرصلىحمداتليدولالتهـحل2
اعمةافهالهموكارتيهاااالللولالصدوااتمالموكهاأصدبدوأوالنااطريرةفى

اونها653سادةدحتدبمالاولالاالموكهابهـواشدةااا

اشهرثوصائحهعلىحيانهقصمالدىىالمصعرسفحاتضلىورةممبقىمالهءو

ورالماخاعرافراسواحمداجمات

العبليهقهاطلهففدااصيىدار11ءورا01قىحمالهثةواكانواصاماتب3
9665صهنويهادهـالدولال01عدعلمصىحهااصقارا
ويهالزعايهامطحىبعدادعلىااصولهوحلرصادارحرعلىالدياعلى4

4111االداملثمرماودعااللحربئطامطقرلهاتارحاالىاصصهالقرامطة5

سدهمإلةصالعوكااطفيةهدندحمداءهوانمااديصىجماراديخهدمىحديدديئ
أناسينوحيدهمكلمكا31عرولوركعالاضاحلوخلهـكمىرحمعاتأرنم
الىالصالةوادارسوااطنيةقعلىأحمدوااللهرسولارابموااللهافىااالال
هرصانايومالسهلطيوماريعامراءضىيخهايعملالنننافىايوماكواالمقدسيى



13هيد

مراللهالخالفقالمقتفىوفىث6شةايةولفالضزنوظهرتمالدلتهالطاخفةخو

845سنة13الغزظهرأعىئم345سنة3يةرلنواولةقامشالد

ئمومنالعباسىالمستععلمةاطوقئيابفدادعلى4التتاراضولى656سنةوئ

الىالعباسيينمنفرمنوصحل66ةصيسئالششواتجاسيةالهالخالفةلفطعتا

وماتباسحهـمالفةاظجمهاوأقاماستقبالأحسنليرسالظاهرالملكمعرفاستقبلهم

ينكتهممالتهيمتواالحهرءوراوماارسواقوالسالشامملكبعدأن266هوالكوسنة

سنةبدادفىعلىتجوراللتزىشغبماحثمحملفرضأزراحتىوماتهاخينوبنيه

االحالضءكومحموءكوااممزاحنالةنـعلوافى4ارحا4واءحرااصيداوارورالوبوم
اسولواعلىحعطممايماصمحاهخ872سةطةالقراأصالروإحدرديدييميؤيم
ديمشسلوانكصوكهممفودسبدادداطياحمواوحهوقة1واركرةبهة
همهـأس5نليمهحردبال

عالمسوديدحعلىء661سةالححمدبلثشسثزلاليأصوايدسهـال9
المطاصمراوالهدلىءكثبالدآوزلهىاكسهوانحدضرلةقلحمالةعركاححيقاحاث

امورلهااللولألفدهااالالواله8سادبسهد

واصحراصندواالهالي3ح01دواويةالرايولالبعداللمدساامادوربةالدولال3

خلالمؤاميرقيملمقىنحالدىارىااالدبئعاحها01تااو406ادسصمص
صهمأسلمئاواراكلواوعاادحراارحومهرااءراقباكالواكالانالءراا3
ودصنوتياصلاصحرلعالا31حاركوألهيمااصمويأطموا0لعيالىإلخمالوحماكات

155سحمراصاركلىواصولوامرضسهرمر

ءاالالفررمماضأسياواشهرأواصحاةسكننانلعوحفىيطالمحاللر
صعتاطاثيالتردواارثابهمماشهرولوايألحرةواالسعواالم
دوالححمىرااقراوالهيحلىوأثوداروبرماتاتاخرصوررومايمللخلوكلهحرة

أحدكوهوافىساركممدةوثبيهبملكهالقحى4اوفىدواواطربرة
ولالطببهوححلىاماسىااللتهمراوربرالعلقعىالدبىؤيدخءبواطىاددالى

وقلواوحيوهااالرلعدادودحل606صةاطيمةللهراححودااقعةوآصمرالىحود

وكاسحراتبآهلهاواخوةهاءالوسوااالصراهـممصهامخالعالىراكاطيفة
احوررعيهمصعلةالدارسلهاومملكوهوالداحدهاالفيةاعىالةهـابعدادت

لمعولمط1االعرحتيموررأصكتيصاصولىصهاو4كال7سةالمطئمة9ـارالىدرلالواسص
دريأجبأماكاهبئوةبعدادودحلعلبها



ئمهيلطي0002

3واليتركستان1فارسلالدفاسضقلتمملكتهبنوهاقتم808سنةولمامات7م

دونهامالتنلبهكلىاعهافىالححغرىأسيافىعاطلهمنكانالذ3عثمانئواخذميلث

سنتهمنمصرلىراسا22سنةسلملسلطاناحملثاخلشاداذاحتىيئآشبئآمث
عدوأخذلالدطلرالىسانمحكيمهاولظمأمورمارتبحتىجمهاومكثالتحاخلهاود

االسالميةالخاللةعنتوصيزلتنائمعثصرالعباسىالثامناظليفةاللهعلىالمتوص

بالدالمربفىالربانحصرملكنمومنعئمانلنىكملأيدئرمممئارقتهذاومن

لمالفائدةلتكملأقسامهامنقسمصعنصغرةطةلقولأنرأيناولهذا
ء545صنةاء783صنةلوتهـالهالدرلاليااأراءااطاديدكاتارسـ1

حالاكعليهااصولينجالتحماتطاليحفمهارشابحرأر5475النةاوقيييماللدوقعتنم
ااضحلةاكاتدامم5311صةالياسوبةاالمولةحارتحنمء706صةالىمه01صنةر

06115صنةإلاالهلالدمدصماءاسحح4اياطااصعسائلةاسولحيها21115صة

78صةكلىاحراصائمثاأللعييةفحهايمارىمدحهاممارالتىثترد2
التركالكهاعيتولىنمع68سهالى02صةثصحراصاحصاماىواليةلطلخلتتم
مدةيهةالاربككومةعيهاتعلىتممجيرصاعيهااصولىنماللحويةحكمرثخلتنم
خيرةوناضقندسمرقندليةوطىمحلىمهاصاليةمسقلةاياالىلضمىاشودصصقر

المالدمعضالتلعردالقلحصدصواحعواحدةوصياااحكومةدياتاخاوثخلممه
اكهامدضلىتعد996وصةاللحوئلثولالاحسحدىلماالهالولالممهحلهوراول3

االالكرابكيالعمادالدطاكلهرأمر996صةولىكاشالهحعنهادومميمىةبكنيرة
بوركةفيمشماالموسفرراياوالودايلعرالاريمحرالمطوحالهدوبلعىيكدلهثهرسصاوا

مميةعلىواصولىاورالمطالحرفقطيمرصارارابهمامحهعلىاصولمطماتوالثثألصة
ياواالإملىوالالصردبلدلوأوأورالادارةاألواامرادوللعدعالودونود

يعهةطةالتطهـصدنرنمعابتحالنواادينرالوالمحريألماياملوككصايربدانجعوخلفه
ملتصىايعاراصرهاوفرفعبهوحلىاليهفارهبالقصدالمولظاكتيمورا

ءاخفادبوتولط328سةتوائهملكدتإبزيدحمدادلطادوللهحبلكحبالموظ

وونوحلركوالهردالافثملمه75يمسةطيعدالقطاالطافساحتىملكهمزالوما

ماستولىاالولسليماللطادتمللىصعماثبيملدزالرماالرخيلحرراعلىكنيرمواشولى
226عليهاصةسمعرالصنولىاصىااقينجعيمتمرواالرسءوبمربهردصتادديارعلى
عداطامىطالوراسدطاصاالىمرماآالحقالعديةالدولةعرشتوارنونؤهخلطزالوما

وبركةخيراعهاائجامهوحعلاللهمحنطهم6091سةابريل2الالموافقء1ك7ضةالثافىعرم82



ييممهيد

طرابلس

افشهاحئومافىالرعاطكأدخاتثالبربريدأوالفىلرابلسكانت

صلحبعليهااستولىثمجيونلصنهااتميونلعبيداثملبةالغااهاوتوالهـ22سنةلربا

حضرت059سنبةفىواالسبانيونعليهااستولىنمالموحدونواستردهامنهئيةةص

االنالىقبضتهمفىالبالدوعلىمنهاواسخولواوطردونيهالعئمااالساطل

اللبعيدلمحزمنمنتعسهاتمنىالتىايطاليادولةأنالشديداالسمعكرنذوممما
قمنهاغزلحرلعكلىاعلهاواشهرتليضااالدولهعلىلالسببقداعتدتهذمالبالد

ثغورماتقيىلةاخيصكنالدابحروشاغلولهالدنتوكاللساطرالىأساطيلهاوسيرت

قالعهاعلىرانهمافأطيقبلىالمدينقشميسالهمالألنطرامطمنالطياوطلب
ادألحرباستعدلبالداخليتادميتالىلحاالسشفا9331لسنةاشؤ9ويوفى

االيسموالهذهطتنافيهكتبمنمالذى51يومفىينةالمدحتلحارواالمحالبالطليانلزلو
إللتهوقاالوالوالحولكأالباعلىورندئىةاالدولعلذلكبعدابالدمنامصيرهذهالله

الجزاهـبالد

ئممم3سنةفىالرومانوفتحهابرالرنهاجصنوصزناتهئلقبالبالدمناهذأصل

اربريةولةالدجهاقامتسيينمدقالعباوعفانبنخالفئمميدناعمانقونالمسلهفحها

ندىلنورماالثاروجيراقتيةصحباصاستظهرعلجهاثم345سنةالىك9سنةمن
تفبكلليهاحيث966المحسنةةشيايمالمرالموحديئولةعليهاداستوك455سنةفىو

عليهاكاستولىلملكهمعاصمةوجعلواطمسانالعحنهاجيينمنزيانلنو

نتكاالذينصانسلكدقالقز22البالدسنةأملمنهاوطردول1هسشةيتوناألسبا

موقضنييناكباالسباعيمتعقبةالمتوسطاالبيضالبحروحوقىتفدوهماكجعي

عظبمنبجاعلىوكانإلرويإرححىبانالفررئيىوكانمنهمشىطماعزلعكلىبهم



ثبهل3

أخوهعملهوتولى19مأشسنةحتىزالوهالفرنجةاودبتهوهاهفطهرأصعةالشجامن

ريصالةالسواحلبعضمعاالمرغبدفىالحزائرمديةلتوكاالروسإلرنخيرالد

نهفتوطوكزتائرلالدالجزصفىاالهارتوعهاالوأخيرالدينبهملحار

يقيةراالمسداخلىملكهواشس
لالدالحرمينوومصرالشاملىقداستولالعئمانيةالدةلهنتكاالوقتهذاوئ

ليهافأقرمسليمسلطاناداالبالدخمفاتخرقمعالفاياااللهدوأرسلرخيرالدينفباد

مدةنةالمحاالستاينفرخيرالدوسانهساطيعغونتهادمدلعهدأخذتاذلكومن
قاماقامتمجهامدهفىومبالشاللهعليهوأخمكرامااليممهصفا4سليمانالسلطان

الحزائرلالثعلىياومحمأسباأهليرمنكئومعهعتمبحيشااركمقشارل
يهـةهزلمروهزمممارولطراالالدبحأضىعلىخرالدينالئصأعامنحعللهـمفتا

االشناعصدرتتاكفىوسثنهمأظبغرقلعدأنلالدالىامعرمهزميناالى1لنر

العليةالدولهأخذتئمومىنيةالعمايهحرللممارئاساالخرالدينضحيينالسليةاالرادة

هـ721سنهيونوساامراعليهافولىاماحتىيدلىلتزاوسالحزاشعلىوالتهياليز

ثناللمحااجميمأيدوصم1381لسمة

ولس

جةمرطافيهامدينةوأسواالفيقيونعليهاواستولىالرهـيدافىلشقدياراليةكاهذه

رالمحيةبهادولهلهملتوكالستومدينةالرلأئارهاتشاهدالوالشمقسعالتاثحالقرد
الربأدفتحهاالىنيونوماارحكلليهااستولمتممقانثامنالفرنمنتححف11اساترت

ئبهادولهقامتحتىممرلواليهلعةأدارخهاتالىأواللبالدالهذهوكام72سنة

متقاوفيها62المحسنةيدقواسخرتابهاستفلىفا81سةعلبفىالا

المعرمدة553سنةمصرعلىافولواحتىبهارمارالرايالعلىالعبيدبندولة

جومرسنةاختطهالملهـرقالتىلونزلمتهزهثثوجعلها1سخةوسارالمعزاليهااللهلدبن



53يهد

يدفىواسخرتجىيكاللصنهازبنبكينيوسفيقيةافرعلىوجعل853

يهارافسانىثغورتوأغلبعلىصحفليةاستولمحمالةونيها245سنةالىالصنهاجيين

منهاواشولىفطردالمهحدبنوشبحاكشعيصاحبالمؤمنعبدابنيوسفاالمير

بهادولةوفجهاقامت306المحسنةيدخلفاثهومازالش555سنةفىتوسىعل

الدوامالعليةأساطبلليهااشواصوفيهاهـهه2سنةالىعليهازاراومالحفصيينا

سحلموالىارأليةصارتحتىاىدمفردهداياتإلسمعليهاوالتهانولىزالتوما

عليهانولىبنيحتىقزالتوما7111سنةليةالدولقالحسبنيفالحارأسإلشاكلبنا

الىدهياللفمتعملسالرأخذتمدتهفىو21ثىباشاسنةلصادقاعدلباىامنهم
انأئلتهوكاتاساعيلىبنمصطنىزيرهوالرضاحكومقالجزائرواستعملشطذ

خذهدافاعليهااقامتمبايخلساويهالمرايهالحتحتتولسوضعئدهجهوسعى
العليقنولهالدمنلصادقالييشازاومالبالدنحاصرالمقربذوبذالمالملخلقفىالدئ

بردولينهامعاهدةولينهوعملتدسافرحمايهطلبحتىاخرىالبالدمنأهلومنجهة

عدالصادقمات9مثم2وسنةكو21ورو1م9مايوسنة29فىوأمضاها

فيهماالئحلىعدهساامنحتعاالقالموجودالىعلىناعلصوالولىلهمنؤم

وصالحهادلخير

اكشهش

استولىبروالرصثخهاجهقمائلمنوأهلهااالقمىإللمغرباويسياكمثعص

هـ001برسنةالراسالرتمهلىسنةللمسالينفتحهـاوكل4م435ليورسسنةوماارهاعلي

الحسنبنالمثنىصنلمجاطالمثلثالحسنبنيسادرالبالدالمحهذوصلى271سنةولى

برالرمنالمربأهلعليهلتففاالعباسيينوجهفارأمنالتموجههكرمعلىبنبطا
وماارسصاالدفيهادولةقدمهكؤنبهاولماكنوليلىمدينمقرهوجعلعوقلهإلدوقاموا

المحانالعبيديىحملىاالقصىالمربدهادخلةوكمهسنةالىلديهفىالملكزال



دنم3

ولماتاشفنبنيدبوسفعلى26سنةيجهصتبطيمناوالمرادولقالمكئمينبهقامت

فيهابنىولهبناهاقاعدةوكشاعيمدينةنماشترىتهعشويموعظملكهاتسع
المربفىسلطنتهدعاثبعداشمكنووجعلهامقرسلطانهصرالواسعةوالدالقصورارفيعة

فونشاالبالسادولالفوشبينوبينهوقعتوأهلهاعوممنبدلىااللدزحشالى
واقعخصلتكبرأوىواقعقارالقضتاشفيئلناهـيهادصراللهحربفثعئالهملك

وصارلمملكاطوائفاكملىتنلبكتمغرناطةعلوافودبعدهالىاالندفى

هة2سنةالىلسإلاللدبعدمنوهوتولى005حنةتوأنالىجميحاوالمربلساالند

تتوعيلنبدعدعلىالموحديندولة415سةفئاالقصىربقامشهـإلمتلتوكا

رولمافىكللنالمؤمنوزبرمكلبدبعهدمنهخلمه43سنةبعدموتهوالهلقابالمهدى

وموالدى45سنقلىماعليهاتماداستولىىلاللدالمحاسرجنودهسلطانهكنؤأعره

زالوماوالمهديةوتوستتالجزائرفابحيوشهتفدمنم55هسنةرقطملينشبلمنى

االقصىنولمحالمغربنم476خلثاوإلمحسنةواسخر855سنةماتحتىسلطالهبتسع

ينالسعدااليثرافولهدثم169المحسظوسطالىولةدحم8المحسنهينفرينىولهد
االنالىكونالحاومالسجلماسييناالشرادولةثم601المسنة

لباالجاتداخلكانحمنماكاحتىصمدتهماالستقاللتمامعلىابالداوقدكات

عبدالسلطاشموالىوعزيرفعقدمؤغرالجزئماالمليقهاكرقالئورات3وءابالدفى

هرةبكلظالالدهفىكلمةلىدسالظهورفرئم4الحفيظعبدالسلطانموالىوئعيينبنالز

هذهاالخرصمندصيبهاعلىللحصوليمهاطرفىانيألماوقوفويرهزلهااال

كتابتناهذهيوالىالشاالنولتانوالدييناماوغرالمرحرارتهايذقلمالتىالغنجة

حللصوعلىيبوتبعيدوتقروتشئديدوتهديدؤواخوعدورعيدوصلحبيناعاتا

وسعيثرقرنانةنلعمدةظةحاقيتالتىاالسالميةالبالدهذاستقاللعلىفقدقضى

يثاممنالماكيخزعيثمامومنالملكبؤقىعليهاومناالرضيرثقواللهيلعروالأخرالد



مهد

الحربيرآلجزصفش

لعراقإلديقاوغرلحمرالبحراالوشرقاالكرىالشامإلديةبإلدالرسيدهاشماال

ىالهندالحيطباوجنوعانيحرورفاوخليج

وحضرموتنجدلينوسطهافماوخصوصألبرمليةلظادالبالمذهوأرض

وطيطاءعونهاإللدهنابالقلكبرىاالصحراتوجدحيثممانبالدوطجازوعسيروا

وىلىلخاالرحلونهميبوهـصاونصفرجةكردوعرضهافيتيناجغررجتيندكزمنا

الدوامعلىياحالرشنقلهاالتىالناعةالرمالتكمجارمناالاللهمءفجهاوالمافباتاللقعضر
السرشفسهافىتخاطرالتىالقوافلبعضروضهاعيحرعواداصادفتأخرىالىجهةمن

شطالهذهويمضدمنكانواماخهمكافيهموأكرقتهيجوفهاوقراتهمتهماحافاتهاعلى

الحوفببالدربحىالغربيثيلئموالقصيمالحساألدلينبسيرلسانءالصحرا

القمودالصغرىسحوخهاالتىالثامبباديةويتصل

يالدالربيقطعوالمزارعمنكثروفجهانلسقباعيعاالبالدفمىحلأماسوا

والمزارعالنفرهوالبساتينواالخهارالعيونوفيهاالسرواتجبالالجوبالىثمالالمن

وأشهرلمالعاجميعفىعهأنواهوأحسنالدىابنارعبنناجباسفوحفىوثرةال
نجدجبلوقاالخضزالجبلمابئهرجباوأشإللطائفوكراالهدىجبلىالمجازجبال

الخيركثرةنضإلسعيعامذمالجبالوصسالىمزجبلعهثويقطووجبلرضلطا

بهةوال

حفرموتعسريتبعهاونازالمجاأقسامستةابالدالربوتنقعم
الحاويتبعهانجدبنابحراممان

باوجنولكبرىلباديقااوشرقاحمرلبحراالاإنهريحدمستطيلقليفهوازلمجااأما

وعرضهكيلىمر0051ببكلجنوباالىالثمالاوطيلحنلشاماالإلديةوشماعسيردبال

يبلغوالسراةجبالالمحاطودلثاايقطعنويهلومزئلمائةيبكاشرقالمحاالغربمن



دغ3

منبالس2هلةوقرئالفيبساووغاباتثيرهوفيهامياقدما0008بعهاارتفاع
رمليةوأرضهادالبحرييوقمامةسهلبهايتصلالجبارالصذهومنحلىاالعرا

اظضروغرمامنالحبوبفيهارعبزوللزراعصصاعبعضهاو

باليأفىتتبعاالسالمففبلوكاهجرية22سنةعمانيقمنذواليةزالحجالالدو

أزوالمدينفالىوالقمكةتتداولهابعدلتوكايثىرظهورسدالسيمامكهلحكومة
ليهرالبالدالماأموويهونيبلهامنةرالاتعيئرتفصاالعليةلدولهيداالبالدفىخلتد

وكانأمورالعربلينظرفىاالشرافمناميرأرقمكةأماعلىوتعيئكمأيدفىواالدراية

مةالهأمورهايظرفىمحلىوالوالبة7829مكآسةالىنتقلفاأوالجدةصكزارالى

4أسراراراليةتبكابجىتووالمومديرالحرمفزدارلدوامكةضىقامنيتركب

ئمماموقااحنفيصومفتىابيشمالمعظمانهاحبعسدوصحالحرمائبونادقيباالشرافومن
تميزديوانبمةويوجدالحسيسيةولميبالسادةمحةالحومديرمكيفثرال

وأحكلمهااالبتدائيةرجةالدفىوالجنائيةالمدليةعاوىالدلىتنظرظاميةمحكهأى

ؤلالنهياشرااشرعنائبامنادمحمةتركجهذهواالستالةنممحافىلفتستأ
ةلسنالدولةفيمنبعينمكةوقاضيفثرالقامءوقا4مكهأمالىمنمنتخبينءأعضا

متوليهايسمىوأخطاطنواحعالواليةولهذلسفتينفيعينلشرعنائباأمابةقترحدوا

يزكبجمالىثمقاميةقاولكلإخصرائفلطااومنهائمفامبقالجقبوحاكهاةجمديرنا

بضومنمديىماحونهيوليةومأمورالمايفالشرلشرعنائباومنالقائمقاممن

النظاميةالحاكرسومتنحمرقاراليةوايراداتمكيشريمتخجهمالذيناالهالى

اقغةبدلاريسيةراقاالعلىيدتلصقالربعطواتحمثلأوراوسابولاروليعو

مصرفى

القاضىمنلوواستئنافيصفيةابتلىأمورظرقييقنغزلسمجافلهمالقبائلأما

الحمقمعهلالشتراكالطرفانيختارمنمعالقبائلءوسارووخفالبعضو



93هيد

ومواماعندالشريفواستئنافهاالجالىمذهميحرفضحقالقضاياوالمحاب

عنهماقعيدانابقمنأيضافىالحقولهمالممولفذناحكهويمونطابعدأوأحكلمهايدبؤ
الحاعهذهامام

لدووجدةمكةأهلاالمصالفوسمنولصمليونإلثنينونرزيقدالحجاوأمل

وارفهمزوصيديعيشودمندهملسواحلاأهلاماالجبالماشيتههفىمنيعبشون

هبالمذفعالمجشوالغااو

نا

الىثمالالوطولممنلرببرقاجزمنالغرفالجنوواقحقفىعثايخةواليةنا

لعةالر4أهرونيمدويهومؤوضرقاالىاخراومنيهلوص557صاررو

عيرأهلأماايهوداأمنمالمليلااليهيدلزهبامذعلىعههمسلمونالتموىمنمليون

وقصملبحروممالمحاخهامةوتمحىهولالقسمفسينالىشصممناوأرضهابيونوم
وأعالهاجبلالحنوبالىالثممالعضهامنبشمتصلةلسروااجبالمنسدلةوالحبال

وفهانلسالةعاصمالجبالهذوجميع4كمتراالمحرسطحعمكنرتفاالغيوكوكبان
البحرفىوتصبرامايسيرالىمحهاخصبةوديانرتسيرفأخهامنهاتتكونكثيرةعيون

ئغرحلعاشورعدووادىلمنفذفاجنوبنونروادىكامشرفوادىكرهاحمروأاال

طحايميرقرداوالوادىزآلبنةبمرالذىهندانورادىديدفافربالسهامووادى

عدنبصبقربصيحاوانالميدوادىهىدىاعالحيطتصبالتىاالنهارأما

أحدهاءالمحالصحراينحدرادوءصنعاقريانبحرالذانالثاردووادىماداووادى

وغيرمابيثووادىنجرانوادىئممييننجرائبلىوالئائبمأربمارانجرا

شدةرمناالفىالبحرالىوالنصلىءالصحرافىمياههتنعدماالخهارهذهوبعض

جهةبسرالىخضهابيعينوالرءالشتامالالدمدهملىفىالتنقطعنكلدالتىاالمطار

ارمالجوففىثىشالانللبثوالثرقاواثمالاا



جمد4

حسبعلكثرةوفروعاسدودأاالنهارلهذهاالزمانجميعفىنيوناوقدعل
هالكلثقدمالذىسدمأرببقالساالزمنفىكبرهاأوكانراعيةالزماخهمبخظاتعحما

مكسوهوجدخهاالجباأعالىالىفيه3طاصععدتزراىاالفنليمهذاانلهذافىىعليه
جوارهاعاباشمنالىقىىالىالختلفةالمزروعاتمنلمجايوجدمماأخضرلبساط

ويخرهاعرروالساجكاالمفرقأويخرالمئرةالشجارا
ياةمدارحوعليليةالعاالجهاتفىيزرعونهوالدخنهىراعيةارناوحاصحالت

والنيلةوالقطن4والفولرتوالدميموالسحلعدعىواوالشعيرلقمحوالىهااأل

اسفوقزواللووانجولمااالمبااومنهااكثيرهاكهةلعاواعهااأبجيعلخخروالتبغوا
البنناحاصالتوأبورأوالصاامرشوىاعونهيوالثمووالتيئىئخارمونهيو

ءولوايصاخداءولواولواعتؤنعاعلواع6تلواأرحالىادارنهافىناوخقسم
قربئ1يهانحووعسير

بنافيجدراالسالمقبلالبالدهذهفامتالتىوالديخرنااناتكلمناعلىوجث

فنقولبدهبهاتقامالتىالدولعلىيةنتولان

علجهاولىيلىالملىالىهموفدلذلكروساالهجردشؤقناالصالسنةناأسلمتلما

بضتاناصارتوسمعليهاللهصلىدوفاتهةوجبلبنمعاذوسمممايهالدصلىالتهرسو

ستاللهاعليهالعباسييناملعيادزبنحدعلنأويخها2سطالىسالميةالفقاللخال

هـ04المحسنةبنيسليهاواسخرحمبيدزعيكزهاوكانياديةاكبالدولةوصميشدولته

ولةالدقامتئم783سنةالى72سنةمنءصنعافىيعافرةاولةقامتأئنامذلكفىو

2سنةمنصنعلهفىبحياالدولةئم355المحسنة21سنةبيممئزقالنجاحية

الىواسشرت62سنةاألسيةالدولةصعدةقامتنتوكا3سنةالى

ارصىقاسمحفيديحيىالمحالهادىينسبونويديةاكاؤهامئياعوكانهالست
الىحىسنةيعيتئيراولةالدنعلىقامقئممونالمأزمنلشيعةأحدغالقا

وفيها526سنةالىبيينااليرحمبرمتهادخالبنهذمالعنةوق965سد



14مهيد

6يقالمحستالطامرقامشالدولةوفيها058المحسنةالرسوليةالدولةقامت

حمدخلشقايحتىالممابعئمتاومازالتنصومالغورىقاعليهااستولىوفيها

السحبتولكنها059سنةحوالىالفانوقسليمانالسلطانعهدفىنيينالعثما

الىحكومتهافعادتجمهاتقهمكاتالتىالداخليةلىيهرقالثورات3401منهاسنة

عداالمامزحهـ0629اسنةوحواءصنعاالىعيكزلقلواوكانوائمةاال

ليدزودخلتعليهاواضولىمكةيسلطئثرنشفىوكاناخهامةبرعلىاش

نكقيادةحملةبعثوالفرصحةمذهالعالىبابشهزافاسلطتهفىديدةواهـ

صطحعلىواتففااالمامباشامعبرتوفيقوتحعنهايفلهالشرفتخلىناالىباشاتوديق

يايأخذهامنشهريالرألفكهبطهقيوأنولةالدبسيادةاالماماعزافلحواه

عيكبةليةقوقكحماءصحنعافىتقاموأنالدولةلينولينهصفةمناجمسموالباقىناايرادات

توفييإشانسحبوانيةالعماالحاميةاوقترروائالنلكننياعمافاجندىألمن
البالدعلىمذهفىلييئالعثاسلطةلقيتوجراحهفيهامنوماتديدهاداطمجروصا

ءصنعاعلىحملىولةبعدهاجردشالدوسنةيئعشركرمنأللجنبىالغراماحلىا

شهربةتباتصصرتبتءصحنصااالماوجمزتفاحتلتهاالحيدانحلععبدمدهتلسلطان

بعدمولدهتولىئمالدينحميدلسيداسممابهأقارمنبعدمرجلوتولىماتبهاحتىزالوما

أجلهاحروبوقامشمنالدولةلينوبينهاكاصماتكثرتمدنهولمحالحابحيماماال

يدأولئكوفىنارةءبدهؤالاثائهافىنخءصحنعانتالعئماقكاوالجندنيينابينكثيرة
ىخرأ

بعسيروأخرىلمجيىاالمامواحدهتنعامةإلبنفتنتانقامتفىئالدستورالهابعدو

اسيروالمحااالمامبةلحارناالجنودالىتلىنيالعثماالجنودفأرسلتىبدراالبزعامة

وقاخعلبهابعداستولتافاءصنعاالحديدقالىمننافرقةفسارتيسىاالدربةلمحار

مناليناشىيصلحمومنمدينتثمهاروأقاالجبالفىبرجالهماماالواستعصمشسديد

الحلىلقائدولقنوضتالدألىالمحموميضنفاتاالظغررداالمااللهمعليصبعولبناخبارا



نجل

االماوردفىاللهماداالنذكعىاليةاألمماثبعموحلحاافىاالماممعانحابرةنيةا
العليةالدولهعلىعرضاالماهانمن231سنةشوال61يئبتاروقىرتاخرافات

لنامنللممامألالهابعدتهمسابلسطراعلىائهمالعتدالطاجمانبهامعبكلناسبخر
سهاىتدمجبانثدائدالتىاصااهـجسماالىادولهاأطرافلخماهاعلدليلأبهروهو

عةاابالئصعيدولغيرحقأوبحقالظروفنضخهاأوجدلتىفاتمااالختال

سنةالئاليعرأوائلفىمكةإلشامنيقحسيئثرالفتنخسيرفقدساراليهاأما
تجائلوسؤرأتتهقنفذهالىلولماوعالحجازعربقبائلاستنفرمعهأنبعد14س3

االميرفأرسلالمرهعنتذلشانأفافهاقبيالخرشاناالفأمنهمعةلطااملهوقدعسير

لجهزعليهميسمحهالهنمموعححيعنادعلىواأصرانالعاقبةسوءبنذراليهم
وجوههموأسركثيرامنشديدبعدقتاللهرمهملكعبداللهبفالشرهولىلقبادةآثجي

خلفدولهعسكرالدحيفرالشرسانمكورةالمذالسنذولمحمناالحمادى69فىلكدوكان

بعدوبسيرنيةالجنودالحمائددشاقاشماتومعهرجب1يههعميرأبهاعاصمةمدينة

المحمصيثهالرحهاعائدالغالماتهادوبموأمورهارلبثيهابوماعشرحمصءبهاامأأن

يدجدطامنلعرحرقاحارأخباوردترهلعدسواكاعامدبقطرعلىئفلطاال

أموردـواليلهمواللهاطليانابهاخحرلىلهعدمساللدولىبرداالضلسأخباربتهاأنم
محياحونةوبهاصاحهيمايئالمسد

الحبشىمختلمتمهمأجاسألمامننهاوسلحديدةانبالةلدكرثغوراوأ
رطويتهازةلوهاردىءومواالىصودراامرسىواواباوىدىواطفومالىوا

وأشهرالبالدجدايهاالسيربصحبعاليةجباللينءحنعاالىمنهابوالطروحمياخها

001جمسافةوديدتاطكيلومزأعن059سافةبتبعدبمناخقالطرمذاالنى

مز2هشحوابحاسطحعنقىافوااواليهباعىكزالتىءصحنعاعنمتركيلو

نودامنوألماناالشاكمن3والرثمن02منهمألفا52ءصنعاأهالىوعدد
ومطرهاكتيرحارالمدينةهذوجو
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مركرتجارىالاوىه381سنةلكلبزمنااليدقوعدننالالدموافىوأ

يرةجزوسطالخهانيالالدالدأمفعمنالطيعىهاومووالغربالشرقلينآجدمهم
جبلتحصيينشبمااليقللكلزاالوقدحصنهاارملمنللسانلقارباتتصليةصخر

ومينالبحراالحمرواالمتوسطيضلبحراالافذةالناةالكابذوطارق

نكلزاالطيلىقهـإساصعاوامالدعلىماقىايثهمياالمنوهىفليالتهايمدعنتبعدعدن

بومباىلينينهاوأوالبصرةلينبينهاوتسيرالتىينرخصوصحاالتجاركباالمروكثيرمن

للغتوسفينة081بنحوم8091سنةممينامافىالرستعددالسفنيقدرونو

رمشهوعدنينةومدليرهألفئةوسبعمارقسبعصاليينالمذكولسنةنحااتهاوارد

االننهاعددسيبلغواالمطارغلؤهامياهوالتىصخورافىالمنحوتةالقدقيهابصهار

وأغلبالعددعثرهذاعنيدونلكليزعلجهااليزاالءاستيالوكانواعندتصألف05
المعامدهمقتضىوعلىالعربمنوقليلواليهودواالحباشليينوماواالهنودنهامنس

فىنكلزاالأمالكلتجع41سنةفكيزاالوحكومةالعالىبابادينلتالتى
مائتينعنومومااليقلئرقاإلنانهرالىالمدبلالزبوعاممتدقمنيالدالعرررجنوب

البالدداخلكيلومتراقوحمسيئالهندىالحيطساحلعلىطوالكيلومترابنوعشر

رةالمشعهوناشينئاواحةبالدالعربجنوبطزفىاالسلطةوممايدخل

البزبوغامدخلاراقعةيمبربرةجزثلمالحوطهنهازسلطاوعي3بعلطنتج

سلحلعلىيايامورجزائىكورئمهمرىصكزتخبعاومىعييال08حخهاوصساالمندب
حضرموت

الهنديةالمراطوربطتامىالتىعدنحومةادارنهانابعةالجهاتهنهوص

رموتطحخسماحلقالالصفيرهلاهـكوماعلىسيادشبهعداذلكنكيزولال

كهمأمالمنشىعناالخرىللمالكزلهمتناعدمبدعوىتباتعيملكهمالنهاتعطى
يوئرلعثمحرممواوسلطنقمهزالمكلهسلطنةوأهمها

يهلومزا2فاخهاتبعدعنبنحويماالقىرموتلحبىالجنوالساحلالبالدعلىوهذه



نبهل4ير

البالدلنةمنمسقمةولعلهايةالعرغيهوهىيليةبالميمموضهالغةيتكمونواملها

حميرهلنةوهىإللمسندبسحوخهالتىاصليةاال

حىممانحم

بالدالعرباشرقيقنليقااجنويهاراووافعةامامقمسقطوذمحنىممانحكومة

نحولقطريرقايحيثعزالىبطئغرصوطولعمننلبالدوالسالعاعصممانحلساوص

صمخهامسقطوعايهلومز503والمرالىالدااخلاتوعرضهكيلهمتر0023

لنخيللأغلبهامفطىكيلومزا04كزمناتمتدوالتهامهالبطنةالىالبالدموشنق

سهمترنكووارتماعهاالخفراجلكرهاوأالججالقسمالىنمغرهبحهعةالمحثمهور
لواسطةنسقىيانكثيرفخصبةودبالاطههلىليندوواالحراشإلتالظوفيابهثيرمن

تصاصوادارهاقديمالبالدمنهذهشأخمهالىكانكاودوسدلهاخزاالتءهأمجارى

السياكهةلفا31انووالخضروكئيرمنيخلواوالذرقوالشعيروالرسيموالحنطةاقرنى

والصروالقاباكالعربىوالصمغوالصندللندخشباصحلهامحاومن4والمانجوورزالهدىا

بتوادكروالنحاساطريدوالرصحاصالالخصوالمعادنبهصيرمناالقلجامذصجال
ودمارمحارمدنفىوأشهرهاللؤلؤمغاصحاتكئيرةسواحلهاوعلىلىوالملهي

جمابالدابهياتكبيرفافىمرونيصداسموالحيدنبشتغلىالواحلوأهلومسقط
بهسدونوثمنمالبقريغذونالتصديرمنبقىوماثيرفيمكياتمنهيحففونووغرها

صلرفيالجفافوجوهابقرماوغانهانجيلهاووهذمالبالدمشهورةاالرض

نينثماعنتقلومساحتهاالألششخصةءوستمامليؤاليبلغعانحكومةوعدداهالى

مكةلينوينهاوتصألف52نهاوستأوموعاصعتهلعسقط3صميلاأ

والبدممينالمحقنهاسوقنقسمفيهالسفنفىسواصنرهءولهامينايئكيلومرالهأكرمنا

المتحصرونئنيدناالهالعربلبمنالناوفىالمرىءصراخلقههزوالخيايمنأوس
وارنوجوالربجستانوالبلىوالعجمودامنخليطوالعمانيونلهميقالو
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منالمزيةمنالمرأباضعبدالتمبنالىالمنسوبضيةااللمذعلىعانوأهل
الخالفةفيهاوادىهـ351سنةةييفيفأدشمافراعلىاستولىلذى1الرببلىاطرأعال

وسمالتمكلليهصملىاللهعدرسوفىوأسدتبضالتبابعقطمنامماننتوكا
العرانعنلبعدهاوالعباسيينأميةلنىءخثماهرإلمناليهاتلجأاظوارجوكافت

ويخرهامنوسحطرهجاوهمثلالهندالمحيثصجزرتجارهايمتفلونوكاناالسالى

المسلميندينفجهمالبالداذاعواتلكألمالىكهمومنكثرقاحتاثرقيةايقياأفرسواحل

أهلهابوامنوتقرالحهاتتلكالىبالستراردكزاالسالمفجهمففشالوآليةالهموقبحوا

علحهموالسيادةفيهمطةادلهمأصبحتحمهزاراوماإللمصاهرة

قاعدةقطوامسواتحذانسواحلعلىونيالبورتفاولىاسم8051سنةفىو

يرقهـرمقجزعلىالشاحباسفولىاولمالتحصيهاهميتعاوجهواويهالبحرهافارا

مسقطرأهالىثا8561نحسنةوأهمنهابهمزدادتفامسمطالىاأطلحأ2261سنة

اظردمسقطكللديوناستولمحالهواللعدمدةوأرضهممنووطردليينالبورتغاعلى

3حاسعيدحمدبهنبأيونالعماداستصرخلالدفتحلقصدااليرانيونأفىنماهلها
وامدهـ7611سلطاالعليهيسنةونادوالهفبايعوهطردعلىضروساعدثمحرال

ئموظفارحضرموتالىونجولبئوجزائرالبحرالقطريرالمجزسعيدشماألابنحم

بنابنميسلطان5بعدتولىولماماتالحمدبدابنلهوتولمحمهـ11هسعةتوفى

بالدهعىكزأهميةدأدركسعيدأحمدئبنعسعيدتولىولماماتلصعداعبد

ثالثينأسطوالصكبأمنلثمأفايةاقهفالبحرإلتبطعيمستقبلهاأنوعرفالجغرافى

العجمىالخإلفيفىهرمزيرةجزعلىلقوتهواسصولى2إللمداوسلحهاليةسمجر

صراسزنجبارسواحلعلىيدهحهوغحعزنجباربرةيرقسوقطرقوجزجزعلىايستولىنم

نشأوأوالبحرالهندىلعجماخايئفىالمطلقالسلطانلهأصبحبذلكوفوىاغارد
يقياأفروشحرقوفارسالهندمنالتجارالرحاأصبحشالتىبالدهكضيرقفىطرقا

خراجاووضعواعانعلىأغاروافدارمنمذاقبلليونارهاوكانومصر



ييمائمثل
وأحرقواكثنراعليهرواعافالبهمفاأدامناتنعسعيددلسلطاايهنوحبهاصماعلىياسنو
عليهمقضىىالذالشاعلىعدبنهمابراالمححربعنهاالتحوالمينقذمفهمولمبالدهمن

ادرثةأوالدهاليئتوشماسطونجاعاراحفسعيدافىمالبعدذلكالمرمءالفضا

القمموجعلماجديرمسوقطرقالمحولدهيقياوجزفراسواحلرومايليهامنزنجبانجعل

االكرلمجالبنهالغرالساحلنومايليالبصرةوهوجزائرخليجطكتهمنثماال

قىبنهالمحاالجنوبىالفسموجعليئاخا

يقبلفمخراجمافويااليهيؤدىماجدأنأخيهمىيقالتوطلبسعيدفىولماتو
بستقلأنبينهماعلىاوأصاحلكليزاالتداخلحتىلسلتينالحرسمدةليخهماقامت

يالرألعبعينأرسينىصلتواأخيهالمىلكلظيردفىىيهدوأنبننجبارماجد

هأودايعواحولهمنلمصواواعليهاالسدغنصيبهلىقىيهاأصاهينىالتونارعثم
معهرسلفالىالوهافيصلالىفيتوافهربدخولممسقطيمرعلىاالعدهوساشكيا

ثاحتىفيلمردإلطموالويناالىوسلمهالالدعمانعلىالتمواستولىلقيالقابنصكبدجيشأ

اخكبمدسبيلهأخلىثم4هوسجشممهعلىدقبضابنسساأهوخلهـ5821سنهتوفى

تهاقرمنرجلحكمهلثقمنثااالمةفىرعليهنافالهلمأماسابومباىلرالىطزفساااال

عزانوخلدالدهالىفاسعبومباىفىشيهاوهوذلكمبلغالمكمنهؤشععزاناسمه
برغشاأحماهسينزنجبارلىماتجدفدماأخووكاد7829سنةممانعلىواشولى

سلطاالعليها

االقالىم71ههسنةومزلكليزاالغايقالصفاعمععلنىدقيحتحكومةئمومن
الهندينةخزمنياتبآشهرصللسلطانبهاتضمناتمعاهدجملةاهـكومتينلينعقدت

شععنزلهدغلرعدأشناممالفىودلكلالدطداخلبةفىاالمنوحفظاستماللهلهوتكفل
ىأخرحكومةلىادهلالمن

خرواحدابعداالةجالممهذهأحلرافالىلكنرغتدااليالأخذتارقتهذاومن

هرعئمضيقلواقعةائرخشمجزاوعلىم581ياسنةمورياجزاؤكيرفاستواتحلى
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سلطانوكانسوفطرةيرةجزعلىحمايتماأعلنتدفسهاالسنةنحهذهو81حسنة

وفومانجوبارمابنهرمنيبتدىءلالدهمنقسمعنليااللى81سنةتنازلزنجبار

قىماعلىهايدلهكلزالوضعتادرتمباركمايينم4للمعاولغاشماالالىينتهىو

عقدتماوبعدرنجبارلفسهايرهجزعلىحمايتهاأعالتئمالسواحلزنجبارمنلسلطنة

لالدالسؤمالممايلىفسمعلىهـجهامذهافولتلياايطاماهدقمع

البحرينجزائىى

منامهمديخةوعاصمشهافيرةيةرمحوستينوليهايرفكوالجزئرمنحالحراأهم
برةالجزهذهنسوأصلاراديرةجوارهاجزوالىسلأ52نحواوس

المناذرقملوكلعقدعتاوصارتالمرسعليهااشولىئميسوجدطسملنهةسامى

الحفرىءالالحمدخملهبمالسنفالسادسةالمسإلفىسلطةدخلقنمالحيره

ولةالدثممسمطامامثميونااليراثمليونابورنغااعلجهمالىاستونمينالبحرإفيمعلى

الحرائطعلىلالدهنللىماحورهاصةويةاالنحلزالدولهاالنزعهافيهايحاوليالعما

أهمومنالهندحكومةحمايهتحتعلىنعيمىخافاالنايحوالجفرادية
يهلكليزليرقاألفوسبعينمليؤالومائة191ءححادراخهاسةالنتوقدالؤاؤاحاصال

سحةألفبمائةينجزائرالبحرندسرعديقدو

بحد

المديةلينالمسالةتصفمورباايرةجزوسطلىاراغاراسعممالتبحد

والثاقنجدالحجمازيسونوواالهوماائلوهواطثمالىاادشعينقمممونهوبندادو

ضهامقومهعنتفعفهوعىالمرتمعثىنجدالومعىنجدايرمعونهيوومايليهارضا

فىومرأ0021شحوسطهالبحرعنيخدسهليرتفعوابحرتلىالتىاالرض
أجأجبلبقحاووجلسامىجبلمنهاخيراخهابهثرهلمشهورةجبالفمميئامذين



غهيد4

الباديةالجنوبومنالمجازءمحراالربومنالشاممحراالشمالمنبنجدويحيط

المشقةمناليهااليخلىالوصوكانولذلكاالدمناصانثرقالومنىالكبر

صمرى

سلمىثمروجبلجبلكلبارقكنابصرقووامكةلينفةالمسامنتصفواقعةشمر

ألربعينكيلومسطحهاررنيتدوتينالبساوفيهاكثرمنعضللزراصالحةلينماالتىوديةواال

ثرفينحوعخهاوسنلالحاإشةمدكزهمالرشدوءيدألادارخهالىالجوهذهبعآمرأمر
نصالف6نيةكااسويفدرونرتسعىكفابخوجمهاقصبةفىوتصألف

ذوىمرمنثنوأعلبسالنخيلبهاغاإلتيطكبريةقربعينثمرنحوأرفىو

وأشهروالنخوةالسماحةأهلمنعهملضصألفبعمانةبنحوأريقدرونوايخام

الحيرعندهمبوجدألسهامموالنياأنواعهافىأجملوالخيلالجهةمذهحيوانات

والمهدثىوالبفرارحالنعاملهمجبافىويوجداالغنامعندهموتكروالبقرواالبل
بالدالجنوبالىبميلشحروالمحهثرقوغيردلكواالرلبوالفزالوالذئبوالئعلب

كئيرأنواعهااختالفعلىالحبوبفيهارعفئخصبةوديانأرضهوأغلبالتهصيم
يرمن3وفيهوالفاوونلبطيخواوالمشمشيتونوارامنبوارمانكالعاكهةفماأصنامن

ألفنةثابثالأهلهعددرونيقدوالغاإلتيخهاتكرأكاتأرضهوسطفىوخيلاك

فيقرثالثينيدعنالكأالتىالقرىيسكنفانهمنهمالمليلاالاظياميمعكنونعهمقمى

ابخوبوالصفالميرلثمرتاخالمثمالىنصنهاالقحيملالدووعنبزةوأشهرهابريدة
الميرارياضبعتا

لعارضا

فالينصرهاالعليهاظاللههذاأكللقاواذاالنالمشهورضنجدومىايننجدجبال

والبساتينالمزارعوتكئرفيهانجعألخصوغايةفىوكثرةوأوديتهيرةغزالجبلمذاوعيون
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منوهىياضارياوعاكسعودلحم7القصبملالدمنواالهاوماداالنلبماوهذ

بلوااليلاوأخصهامليةاالاناتوالحيلالبالدالنيهذهفىويمئرنجدمدنأهم
ومابيونم3لفسمليونبنصرعددمميقدوإلدبفعأهلأهلهاوأكلبوالغغ

االحساوصكزنحدائرتهايدخلالتىنجدلمتصرفيةبعتانتاوالحائلياضاروأمارتا

وصحيدلجارةلحللسوااأهلتظيشوابرةواليفائرةادقخلاد3وللحساامدينة

الحسالالدوأعروافرةياترجالخاالىامنرونيصدوايجففؤوواالسماكلؤلؤا

وتكزرمليةمحارىغالبهاوالمطريرةبحيضجزالىبهاجنوشهالبالدالتىالفطيفءقضا

يةلخنفرالحساوبادالحسامشهورةوبالنخيلكزهوفيهاالسواحلالمحجهةفبهاالمزارع
المشهورةابالدالعبىاصناعقصذهومنوحمراوحثواننامالسباعفيافهافىويمثر

سوالحفماكثيرصاالبالدءوهواالنحاسيةااالبعضوالملسوجاتمنوغيرذك

أقضيةأرلعةالىلبالدماهذمموننقاححلتىشاقالمستمفعالكرطبنالفاقطيفااالفى
كرهاوأوسهاوموأوفوقضاعالحهوقفاعالقطرالقطيفءوقضاساالحءقخحا

يوجدوولدحفروالحاقىأهللححفهمسلألفونالئينربخمسةالحسايقدنسدوعد

حسايوهىاالحساعامفردهمنلبالدنستىمذماوأرضكثرهليةمعدمياهعماا

قىخزاالمتديدانالؤنبركةونصبقاولجدجملةوقدنحشععيةالجداواللطي
ضىراالا

الحربأخألف
ءوفاصدقأملفهمارمانقديملجمنالغاواحدةانبادبةأخالمهيقبالس

الزةاالمعلظرهفىللحياةوالقجةلساخمهمعلىالغيرةشديدوؤكرموشجاعةوشهامة

بعضهمبىاوادحمايتهموجههمفىدخلعمنفعونالجواروياليحفظونوالعارتمونيأ

واحنرمهارجعواعنهغيبتهولوفىقبيهمرجالمنيعتىفالنوجهأالئيالمفماشخصعلى
عناالسأبعدوكمقالئمالحقفىوالتأخذاحبهلعوفالمريعرفونحبهمحمايقصا
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مخنضبماالنعغوجملالتعحبمألماطمىليهولمسصاحةحصوعدمهمحفاقوالءإلالى

لواينادونكاكايفالشرلموطأمهمالمكلةدمنروهومأمرودادهمسمآلاط
يدالىاالشيلرباوسالحهممهمألىعلىلسيىحمانرديابلمولهسولا

والملبسالمأصداقاألعاسأخدالوحمأماطهسبداللحمواأخراالياعحددمارت
اثأرلمهىمخيارجلوالينركالمعحهـىثحهموغرمووبمحيثمماءميلمبرقو
أنمعرفىلهءشحصيأيكهعرمحشومهعلىخثحلأقخاصرلاتواضاحيثفكاد
لاواثالحامسخداادمسد1محدخعحلاحممشححمأىرمبمهعلىلعر

أوأصدأوممهأوحالهاالهلدرللاضاامىجن1أتأالدحسالطحةأحرحش

دألريالاأثماعدهـاوررداللدالحىأموتإخححاصاخلاوطايط
حئمرأوشافردلىأحدسكلاوادساصاارحلدآالهـعصحرصافوألصداا

مممازممهمتاصاعلىراشماالحهرصللالطولدوحدلالحودرروعلعأشأردأخذواإ
والالمضودأعلاددلاااأهلهصررمأحدلااتأهـاذدصالمدكهعوامرخعوا

لألجوالممادهاوهمسأحاجهماعناسثلىث051حاصامامموثأرالهـثبودطهتر
أمنلىللالناوعليهحوتلصاضأحلبهلىمهماضلوتبرضأوشهابردفصدإدالالمط

أوالديهاسلحامحولالاأدلشالثاقااللىدااأدثخضةافداالاددهحاولصالنعل

سثهحطرألىهمحسالأرواوااللنحىاصالكلالااارلحشدردلدكحتاادا

أكألعدمممححعوصمورجللتحسااالىالهأكروأممشحصاكأ91وا
نالاتحرقفاواالتحنسشالقاحثادكاداادألهوثيرصوممإحماااسهـاروأافاهضيدةثد
اداكانكادالانكلدورألهوأيهوبكالمالملوثاالرضانردفدعطممصولهلسا

لةطضرممطايأملسلةلهءأوالدبنرباامنالمحشرودأمامطاخاهأحروامةبمال
مهىلةلساوالطمثقااؤاصداالىثرمهااطأخالقادرأمألخالغمشالمبنوالمتو

هـالعيشالىجتهمسطبطاكارولبامراعلىادلااللوعن5يوحدأخزالعنالغا
أخالقبؤخذكلاأخالفهمولبستنوبالدزاواالعيربثاالىصهمشىافا

ودكئرمماالهخفىوأمقاموعهابلىاصربا



15ثهيد

لكلفوسهاوعددمماومسافيالربيالددةوجوابالقبالجدو

نهماعدثمهارعةالطوداد4ااكءإ ابم

ااصائل

داقثهرقفداصةاث0053خاوازؤلهومهمحالحمىالحسحهعزد
ضإقصاطكلىوأوالدذئماجدوشهمووبشبر
اخقامذهاطاالمشةالمشارمهمو

خوحاانمهجدا
نصط5ادءياقيحيممر0007آلتعطدنىعراإنحاتالىاىاشاطيعاطوا

مزغردهـااواطحهـاائياالاعالدولدبور

اوجهتجورراكلسالامىهلد

اداالمدالثإلهر000005اجمبحالدمنغرعيدواماالثلنىهكي
اتئمتةكصهعروهيشةلعياا

عهارالدىالمساساوراالاتمطاط

مدالموالحيد01للىاث01كالى

الموالاكراحيامهرعسغوموسىلىنم
احمواصادمارلوامال01يالمراد

كةوالسمالنره

خءادحالضرذصمورلهوواكدوىاناشميدالياأننراآلاداأ3وآا9على
شماالالحرهحخودصلموهم000008ارولالىصثيرعويمونساياومناليلنىحر

دعسثاالىالوغروئرقاأصاملهرحيدوعمررحلهوعهكأال

الىحكلرعوبموااطوالمراوحةحآثمكب
حنحطاولج5هراظررالواممة

ينهحاردادلهيمهعقجملةرعاتث

منايشكعطورصاتاوتتفرخمسرولنى
ىارالدحمرانيهداايىءلشر

ددزعوفرطلق

راثالتاهاادزماباهاثداليلىاحافيصالىمىسآ1
هاهـأضمصشاتصعىااادلهاتاآأوسااراافعماهاراسمحووت



جمد5

صاكنههمعددالمئفرعقمنهاالبكلنالقبيألإسم
اراطصاثلةث

00031يسعألمدبةعواحيدطحقيرقلة11النخاوله
وحقولهمالتينمرراعةوتمءخدلىاملها

بمرائيءأسامأباميعونوالرانحةومم
ودلمراأوالدمموبسونصهءوعاوعنمادوعر
اللصاهروصهمالمديةأملةالىءحمحلودومم

بحدالىشماالالمدينةشرقلحعبداللهلنىمجوفييشدومفر
القحفيضةالىدوجنو

المححاذهبجنوبالمديةشرق000000002سلجمللى
علىالواصةالباديهشرق00003روسانبائلمهماويتمرعقاوبرياهـعنيبة

ينهوالمدممةلينثرقالطريقامسمهاالدعاجينبينياالثوقةالر
تيسواطناعانجذ

والطائفعرفةلش0000500003يمقفم
ءوالطاعسةاكاليناالحبال00001صالدلنىايدوبينيينالمحلووويل

الطائفوشقبخو00003عيلألرليعالحرهشوسعدشوسغميانئقيف

الطائفيثرق02ءالحوالموم

ل00000000002عموان
لال0000000003ارثاطبنى

الطائفجنوبسسحيدبق
وجمهليخلكة0000500051لحيانلنى

المحالبحريلمموادىالجحادله
طريفهطوعلمثةجنوب00009ذوىألثرافعاثبجالهيزلدفهمئقبائل

االيثالىأشراهذوىعفيفلنىهالليلنىرلد
سليملنىرشكوثآسودألآحسن
انفازيدعلىلنىفاعر

الجنوبالىالطائفشرق00006كبيربنىالهجالجهالحبيداترفاعةقبائل
بنىسعدبنىلبيشة01لهدلعبا01أعوب

عسيرالىجنولمجالطائففىغامدزهرانلكمالنىسعدمجون
صرناالسمرالنىبرئمقزنانشمر
انوشهرحمرالالق



صم

فبائل

طانق

يعزل

فبائل

قبائل

35دنم

مساكنمعددهامالمتفرعةالبطون

ععيرقبائلأ

العسيروجنوبشمال000001المفيدمةرلنىرفيرهعلغبنى
دسقامسيراجنوب01راعهوسخانشريفعبيدهرديف
نجرانىواقحسنوذوىعدذوى

الينأبانليال

فنفذهاممال0006لسهبموشعبىلنىحرببئزيدلنى

القنفذهقربؤيبوادىفى005اروحهنيومجرفي
سهووادىقربحلىوادى0004لىلذحضاعيواايانزألختعثيرآ
يشلعراافرب0006وجزانيلشدىسإلللى

الحديدههالولحيةجزانبيين0051ضىخروانبيلنى
رلحيةبحوا0001إخشالنىشببةلنىخطلنىقصيرلق
لحيةشرقاعظاتاوادى0007طاهرلنىشهاالفرراجحلنىينرينى
هيجانلنىو

اراعظاتوادىقرب0005أسمعبسلنىحسنلنى
والجوفبرطجبلىينسالضيعرالكربهعيال
ءصنعاشماطسدلالدأرحبنم
ةلحديدالشط00001انص

ءصناثطلى01انمد

ءصمعاقرب00003مطرلنى
دغرءضاقرب1ويهالبز

ءصنعاجنوب00004رخضو

ءصحعاشرق0006فالحعبسجبيرلنىخوالنشدادلنى
االعماسقبسجماهدضبيان

ككىحفرموتتجاثلحم

ثبامجنوبغنىوادفى53معهالخانثلماالمراشدهرىممل6

ونوخ
بشلسيرأحدوادىقبطاطىالبزيدالالكفوظالحالكه
غندوادىكثيروال

المينوادىق005العوابأ



غهيد5

نهم3مساعددالمتفرعقمنهاالبطونالقبيلةإسم
عدوادى0051مرهالض5الجعدماضىدنىإلليسأصمليبقبائل

محاشنلنىونهب

رفيهوادى005وشحاالليثفىحيدرهلى

مردىدوا0053وناخلححيغر01لغبيدلل6ال
راشدق2واد0006جال01إلجرىل01هعيالعواميرعال

غيموال
عدنشمالشراراقعالحبال0052ءخياال
طهاعددواليئ0005شيبانعبدالواحدالديب01العوالقال

حسندنىوبرهالح

الشحروار00009حموهال

وظعارموديتىقرس0002ومهرملمنامودلنىل
ظفاروماحولها005هئنال

رماظلمشردقكللىالحبالاسلشحرهوااقر
خضرموت003العلولهالساداتأل

المفاريوندنوشمعابممانقبائل

القطيفأطرافلى00003املرهقبيلةالحساقبائل
الفدفغرب4ءهاجرلىقبيلةل

اطغر00001ارليدلنلدشو

واطياضارلين00006بنوسإلحنجدقبائل
والقصيمالمنورةالمدينةاث0041الذيىاللمحازالتىمنبعطنعنزدلءقباال

يضلنىوسالمدنىالعرم
ياضالرلشط0006امروسيةواعةلشجاالهورونمثوالعجمانل

ديناالولالمحقعمميئينقمحون00003ناغبرقحطانوهمقحطانقبائلل
وطةداطفىلناواينهورياضالر

جشوبالدواسروادى00051لقاراليعةالحعالرهضغيعاتاتجائلال
بعرلسا

قميمافئاالضايلعرفيحيتمبنولحمكحمشسلجه
المشهورةهالللنىلقيقمنهمايقاو







اجدةلي01ميتبصر

لحالألجناباسفر
جدآلألىمصكما

اللهلجتالسحجلىالئاىحالشاعباسديواظموالاللعستتوقلتكالماطا

الىسنةمنصاطرهتترددفىالممدسةالمكرة3ذسوكايمرالليهيلرهزوالحرام

7331سحةالماضىشهررمضانفىةبضالفرهنهأداعممتمكلىعزدتيمنأحتىأخرى

أخذلمعدهاثهرذىفىويةزقطارالمجااالالىلسمرتججهزمايلرملساىمارأصحمدثأ

منغيرومنلمخامرجالمحمعيتمامنوالسفراهذايالزمهمنتعيينالتمفىحمطه

فىفراليقلتشررلمارادكالسنيةصدفقدلمةوالطرامالوالذواتاألعالمءدا
بيئوععكريهينممنيةالحاشيفالحديوبعضالىصدراالءوحالعالىربمتةخدمة

نحصبهمااالىجنابهنتظارتثرياليمةالىبعضهموجدةالىخهمفرالل

واالدرلكلالعريالخدبوىالديزانإلشارئيسشفيقأحمدالسعادهأمحىابإللدكرمخيم

العالىجنابهارومهمندرالخديوىالسرياوباشاجمرموحسيئالالعموميقطمديراألوقاف
ريرىاظاالدعزشباشارئيىوعدحااليةالحرويهلالمباركأالىحلةطـمذفى

اصحةاطوكيللكصادقوأحمدالخصوصحيةاالوقاالشاالظرواحمدخيرىالز

شاكرعسدالشيخوفضيلتلىالمعيقالسديةعركاالتقمعدرئيىلكوعويةالحديو
تبخانةالوويهلاالرهرعللمنوالسيدعدالببالوىيفاصرمشيختاألزهراويهل

حضراتمنوغيرالخصوصحيةاألوقافرمفتىعاشوعديترالثيئالمصربةالخديو
الخديوىالحرسضباط



حدةالىممرن

يثاتثرتنتكا099سمرسنةد9القعدةدى62الموافقالسبتيوملىو

يهعمنارلودوتواردتعينالمودبصنوفعابدينأرجماعمراىتامتالارد3

ألديحفظلىتعاهاللالىتبنهلجهموفألوامثيليسبقبحاالمباركةايددـهذعالقطرالثمانحا
رأبةاماواالصحةمنكاللهمايرجونكليحأقريردعالهموأنمليالبالدالحبوب

مثتركينأدياختالفاعلىيينالمحرقىىللكضتاشسدينطفشلىامااتعرهذه

كرأليمنفؤادفىتحركالدىرالحىوالثويفالئراالحساصبهذاروالسرفى

اظرائهومنينمؤملاالجتماىالدينىاجباهذاءالداءاالضيااالسالمءاأعى

بهاخصوصألوممومأولمحروأهليهلالسالماللهءثاإدالعغلعىوالسحاده
امالمساآلفىاالنظاراألصرئلسعطولهالىححد7239ينةالمعدةذى82ولى

رهفىالعالاروفحةيارةصزخاطيحمةدرءاداعبتالىلتحميقلقيةاالرادقاالشاعتقدال

ادعامادهذخالحديلارلهذاالسنضيعزما4والسالمالحالداصعاصهـعلمابةالو

اوماحودادارضؤلىخاتنرموامنامناملمكياأدرألحاعطولتملىرونوقا

أدورعرشأالحىمنراجيراالحالررالهذارالدوالدأحرايهوالداطمعهـده

الداوخراماالمةماديهلىازمالئمارالغاحصراتمعميو

الحصاليهدأصاتاااللدوحوواركأاألقصارالىاللمتالمىالوحهـدلرحوأدحهبرا

عهدالعهلىداءفىخححوكعأصاللهبماحلمئادأهراخمالمستنلالعئأفيروصاصاحهمالمحر
اتومىاةلاهالهوأيدمأعردالله9إمىاطمحددلسلطاايالمسليحليعةالموال

دصالوألنصراالماابناعاتالثدييةاألامزاأمناادلحراعةاأعوسرهذا
الىايؤدفرالمشغلودهااهإالوثلعرلثاالالىالمحريه3ـيناألمهآلزخدمة

مالزمةاحوداحمالحةادعواضهاأنمنبنلعلىسااكا4الستثالواالحاللىماخبرهاوخد

االاللهءإدشالوالزطالحلالفى

7739فسمةدالقدى2بوماححعمىحيناألرفةوالدلعةالساعةالساوفى
ىسامنالعطاراظصوصىتحركلساىارسجآسدرالحابتثررديهالدىيوموهوا



3جدةالىمعرمن

محرمحطةالىفوصليمةكرااالحاشيةبعضويهديواظالفخجةمتهالللحفرةالفبة

ءووممألعالماءلىاواراملانفالراامسعلدقاالأمحادااابألايتظارجافىحيثكان

اللةحفظههمصابعدانويمياتاطوأمحابواتالدمعرمنمنوقحاصلهاوولالد

وسالرالقطارسموهءالغالرإلركوررحخراتتشرفالصاعءبالدعاالكلمودعامن

أللحردانهعقالحديديهالسكةمحطاتبرخلتوكايسالمحالسوتعالىاللهبرغعلى

يىزوارقاهـنهامحطتىالسيمائ4عنالمودتهوعمنوفجهامااليححىالباهرةيناتالز

العوثحروسآعودأميرعايهميردألدتعللىاللهالىسعوديثيرخلقيمافحهمثداتلليهفىا

يىالسواداقهبسالميوصلصجتىالملتثيمهائىرسااخاومارالاجمةاحعمدالعايةال

أحمللىياارإلممتكاوهاكلظيرالعداألولىعهالسافىلحوضامحطةالىنم
يىاداسوقامصحيث4عدأاليحصونيينالمحرنبةضشمنالمسنمبلدوكا4هاهرمغد

ياتوالمديررأئغوا3عوامنعيوفردالمودطرتلااجهاتحجمبمنحوصحهفطئرمحث
بتعدمهميئالمواىرولثومحلى4العموهـيةاط5أضخاحخراتثالحمفدمةوف
مطاراوفااللهمامارقدوكاالخصاحسيىكاملنرسالنحامهاةولهاندحىحما

تحملهمآلهمشايمءاطهوالهءامياالحاحرآسدمنكاوصدولتهافعوصلىالعاااتلس
أبىلالنقالالرولهالدادتصهالتأدوتعطفطألللسانكأعلهموأالمشعةحذه

دححمتكللمتهطوميةالعيةوارىأللشورئاكلصثالمؤادىحمممىكركألض

اضىواىسآأجاعراهذءاتهالصاألميرولهدالثيمامديوىاطتااسكه
تحجاالساميةالعبارمدعنمحيبآوقالاللدموعأددردشيهناهلثةاضا

امزتقديملعرشهالمحلححينبناطاضعميدمعدمنعرىأصمنحكامههياموالى

ققعأجمللهالدىكاثالحوابذاهرأسالىالهالحخابلحىلعؤآثمنمرثرسال
ءالواالحبةجيلاألخالصمحخالىجمعأللهاطاضرنشوس
صدأتاقليالاحاسترلعدأدووسةلورالمحرالىاإلىالهابلجاصعدهناكص

لقتتعاالمحبوباالميرالحليلاذعياالعاطمقىىلكاامتتخيلىبحالكنتيماتاقشرا



جدةالىمصبرمن

مجمنيخرالذىكانءالدعاتشاملىنكوكنتكأالخلصةالصادقةرعيخهعواطمع
هايعيدوأناماميةاالذاتدـمذيحفظأندتااللهادرءمماالإدعدأصالقلوبأعماشا

بعدلثةالثاالساعةوومسرقكامةنامةمحةفىمسةأبضةلمر51ذعاادبعدالمحملكها

عحووالدمةالفخااوصاحبةلىالعللجناوكاذمقاصدأجدهختالالظهرتحرك

يقأفندىكرمانموخيةىأفنلىهانمعطيةالسنياتاألميراتولةالدوحاحباتالؤيخع
حفرنكيقتهدالساىعمقجنابهأفندىنممافاطمةلرسيىواالمخجةيهالحديوالحخرة

الجهاالعللىالجناتيتشرليلسوالمحاوصلقطارخاصمكلىلدارادولهمع

22عرضوموعلىالشرقىطئلشاامنفيثغررادىطؤأحتىسااليختزالوما
4ونععةجدقمائتيللينولبنهودقيقة85ودرجة82وطوليمةد82ودرجة

لباخرةاواسترتالمجاجمنمعيتومنكانمممالهوماإحرالىالعاماباطفأحرم
حتىليهاتغلهرشيئآهـثميئأشمباأخذجدةمنعتينسائعدرتحلىاداصاحتىسيرمافى

أكواحعهالزلهيصعوخمهالصحغيرهضيعةباجنوفىوظوتعةالصبيضلديالىتجلت

اضيعاتنقبالقمذماصاالسماكصيادىلبههمنوغالىاالهادعضواألبرابتكها
تسعىاثانيةيرهشعدواجزتسىليةالثمااهماوإحديرتانصيرنانابحرجزجهقا

يرالمياهلهبمروالهللتبخيرمحلاالولىوفىثغرالمجازالمحجرالصحىوميهماصعيديرةجز

كباالمرلجوازاتكافاذافيهارعليهمالمحجوالقامةبيةاأحذيهبعضوالملحة

مفردهابصحونهاسناكةعيشراسفناليهاقأخذالمجاجغرغبرلظيفةأاهذاالىاسمةال
ضعففىالثاييةوالىقرأبمأساعاتثالثفىيرقاالولىالحزالىصلدبوكس

تجدهشينارالمويقدرهاحكيممدقالمجرالتىأوتلكهذلىتضوديارمئهذا
واسيهاضلىصوسةألفشالحرالمجةالحالثاعنهرقذىابومظهربعدليةناعقاوثالسا

عمقاملةمينائهاالىخولالدالتستطيعلكبرهاالمراكبرالفىالثامنأميالثالئة

ءاثالهلعمواحدتهمعلىاالسيخهيوصبينهالقورلأقاممىوموقءحدامفردأ1
المتءالتهالللطبأىالقبممداصدوديادرانهماأبممىوالعليهماطوالمترة



هجحةمدينة

يرمنبهثاقيخارجبوجدوكانالتالىومياصباحالىالعالىالجناببهابقىوفيهاهالمي

ومصرالمغربلالدوياواروسياؤهـالهندمنإللمجاجالثرهذاالىأتتالمراكبالى

بئالتىلسنااكاتكايمعوهأعالمهاقىحيبابمقدمرافعةعهاويخرماانبورسودو

لىلعجمجنابمامآلتشرإكرلىمالهالعمابهاسواررامعشكلىميامهاوؤصوحتغدظلت

آلجدشمدين

احاصرقالبحرالبذلكسعيتمكساحلأولهبضمجدةدمعجمهالبكرىقال
اآلنالبالديسحوخهاوأمللمأالهمتديقالجدقالطروأصلالرهرمايلىالححروالدقمنواط

النمحيحةمميةتأرىماكلهاعلىلفتحهاجدةيونالمعريهايىوسالجيمجلةح
هذمالبالدعاياةتقومالنىلالشمنعالممادةالثغروهذاوالسعادةنإللكمراالجده

الواستبقالطرقبالمتحءأداطكاوجيعهولساناالبحياةهومأسعدمماشىوأى
حمراالللبحرثرقىالالساحلواقعقكىوهذهمنكللالدالمجارأوسينىطرمنوايس

الرضمندقيعة82ودرجة92وعلىثرالالطولثردقائمنوعدرجةهعلى

االسالمقبلوماحولهلقضاعةهابكهاأعيصبادئغيرهيةقرلتوقدكائيلىال
دهآلتىالهالناسنحماشتالالدرضىيدالعثمانخالفتفىللهجرة63نعشةكافال

وقالوالهاسيرالسمننعوقلتالتىكاالشعابلكرفمافيهامنالشعيبيةءمينايعانونها

حفيقةليعابنصعسوجدهقومهمنجمعلىاليهفذمبحمانناخرامحهااالميثفىان

اللهرضىعماثعمكرلدومماةجدويموهثغرألمكةبجعلةفأعياالولىمنأحسن

ثهذبملياالغتسالفومموأميغتسلفاابحراالىقىلأنهنالماهذالىومهقدعنسكند

يقصنيرهيقاآلدقروالشعيلتهممدمنأنافرنجاالوموماينعرعليهمالمثزواجعخذوان
كثيرقالامئعيبةابدكرمابلمظبعضهموجدةجنولثترامنفيكيعثرعمسافةعلى

بححضرموررنمبمالتربالتسيرقبصف



جدةمدينة

عرءأسمامنالبيئغداةالبكوروقدأجدجمها1سألك

ماشبردإلثمعيبةسفينلميمالشاحموصأن

دلكرلغرفىأأصبحتيهاحئأفىاوتعظمعرايدلىفئجدهأخذتثمومن
الرب

السرءأوسوداءحمرانبةجاعياشبيخاليهصخرشعاهجدهيروساض

قلبشبنالشىأشبهشكنهمائىصاتراقأوجهاتهئرمنلى3ههبسطحعلؤوى

اروفيالعرالخإلخشافىثرفكلىيمجوقاتمأحمرلولهاتالنهوهذامجيراشممر
فيهتوجدالتىنيةالمرجماواالصماكءالحرااالصحداجؤمنفىمايعيشليرعلىتأكادله

ذلاقسميةهذسكلىويساعدحمرإللبحراالتميتهدلكأتشمنورممايتهامنصلغذثرةيم

سارحرعدا11مياهمنالشاحلىيلىبالنمحوقشربشاهدقبلالدىسجابى11االون

انناحاثاحاوللشبحلىالكىيزاتحيثيوماديهيحصلالحزرالدىودتكمهابىاتلهيم

ايصرىالماعاخكبميتصلحئماففشيئاالررقةيتشربالدىحمراالنهللىالمحرضاراللى

يرلكدفىاألحمرالدرقاللباسالىديميلىةجدأهلالرأيااجممالماسبةوممايدبهر
ايشدودفنرةيهشودببالدىيرالوسحلألمندككانممطرووصفيركالبهير

يلبسونمبياصىامافىوكثبررلهالمنشارأسهمعلىلضعودوأحمرحزاماوسطمعلى

اللودالسهـملىيريممنهمامالبةاالطبمهحتىءحمراصحديريةوعليهاءيخاليبجال

صهيكلربماأىدركا

وألبحرىمتر675البحروحاولهعلىمهافيفرمماأصلعحمةسورلهمحدهمحيطو
منر018واررويمز513الجنوبثروالدمر4اشرقىوامز576

ارهجدوعلىمكوللليسمىالشرقىوالباالبوراامذأضالخمنضلعولىص

لنىلدىوهواريصرصمالغوملطانلااسمجانهوالىالمجرشقلشمرالحارجمن

مطدومناضرقاستعماراواءلداالدفيكالوافرعااللمنع51سنةرالسومذا

يكءرصاد1



حدةدينة

فامتهاوأصحلتهم849ةايهااالدخولمنالينرتااكرشمحتددهءالوفدأفاددةدا

أيخحألتاليمخائرالدمعههمىكانماكينتااكبهمعيالىدروامنهاالرأحاميةبرةدالصغهذ

اكحبالمرضربلىوظيفتهاتؤدىكىاأاال81214فسخةدبحصارحيناييناوهاامن

عيأصبهآشرااالمجليزكاديملكالرعاياأحداندلكوسبب4721االستيهاالعلز

اداالمجايزوسلعلشالثلدخقلحمااالعماللىلبدىمحليزاالمااعليهايرعوكانبحده

ارعاعلهوهاجمركرمحليهماالاهدالضاسللغداوأمانهاموهبااصئافىالاوأقىلالمركب

اكبصيمأتتارووحميحوادمرعالانضووىساامراالفصصلختلىهووامرلهفثصد

شنقلفيجتهينكاتتحهلعلىاألمبرالمعلفقوامثةفروالىجدهتلزوضرااال

دظيراالموالولهالدوغرامةئهامىكراينثرودلىجدةسوقلمحلىاالهالفرأمن1محوه

االبحلرساق1131سنةوفىلمنةهنحافىدتهايكااااالجنميةوللدارعاياعتادلتىا

االبحلزىمسلالثويهلاألعرابمتلماالثغرعحدهذاالمحياهأحرىهصاكهممي

خارحلهموالمضرطداوازاووكانوافىواروىساواورراصلاماكيلىوجرحوا
الأرقمواطنيهممىنهماخوايحسواسيرتههمعالدفيألمهااالمىصلونوعهمور11

روسةاللصلحقهىاالدىاألمرالهلهمكةعودمنيفلعثرلحيةاالجطيهاررطعلى
غيرحربمنكالمرا

الدىاللحجرالحلىيةمرل3ءمحوعلىتوىديهاولطامالجدهوشوارع

وهوخعيصابحراشعابمنولهيمطهالدىأوالمحرالمائى4سةالمرالجالمنلاليأتون

يهسعقاليحتودىلخهابلالللقالهالموصررمخطرجسيمأدااللهاالمعايهلىجدأو
والمدينةمكةالمجاردمدكنكعاكهاوماثرةفيهيمتوجدءتاايهرلمصفواالمادمى

بهاأنأعنىكضيرمنهالالحسوتحاىاللشاوالمماعهدممرفممساصأشبهو
شكلعلىشضةعربكطوليكولهاشباليةاسوفمداتواسعةبناووبيبرةيمغرفا

اوشنلمرالموفارسيقمعناماطةومىمفردهلروشنواشناريسمونهالياتالمشر

رأيتوددلشيثىالالمسمىالوعثرمامنبموأرنجورأواإلمنفوإععونميشبمماالخشبى



جدةمديخة

والشكبهرهشنوارتسعةمزاوفها59المدينشزالوجهتوبيوليمفبعضفى

العماراتلىلجديداالنظامىقىلكولدفقشدأللبالدالحارهعائواصالواللىالمامذهأن

وعلفريخةاالءاالحياالسيمافىالحديئةدالمباأغدبكافىامفىطااهذلىايرجعيةالممر
ةالمديةالمصراالشكللمنمكلجملشكلالتىمصرالجريدةفىاالخص

وثكناتارالبلديهوداراراليهمهادكئيرهمبانالمدينةهذهفىإلشاعلىولمحمد

ويخرها4العساكر

رجالموجودمظالعيونأوماعالمطرمنتالالتىةالعدالصهاريمفيهامنربالثءوما
للثربمياههاملحشرصماطةلتالبحركامنالعيوننلكلتفر3طاالمدينة

ارعامةفيمنيخهاءوسيرالما2031سمةرىنوالشاعماناوضعكانوميهامواسير

لديهوقداهتتمهدمةاآلوقىاتءكيلوبنحوعشرةالمديختثرقانتبعدالتى

واألهالىعؤلهاالبارتهااليههاةالحيهأنيظهرنولإلصالحهاالمدينة
إلهظةألثمانالمجاجعلىيحهمصهارماهليعلىمصلحةلهمالنلكدعلونعداليسا
اليهمبهايأؤدالميامالىاالمنمذمالمدينةفىوجودءاشناناليثرادالحجاخسبىأنعلى

التحليهمورالمضلحهالملىالىداثماطعمهايكليلفانخخهاوساوفضالشواآلللىلحفرامن
توامنهاجميعألهل

نهاوديموبيعهالالسالبحربرياهلتكرالمرنجةلبعضكنداالمينةهذهوفى

فيهاالصالحهابىواالىدماعدبعضأرسياأخهمبحدةفناونحننيأونهالتتخر

صادرالهنهازللحجاالثغرالعموىانهاقولأنويهإلتجارىكبيرعيكزوجدة
خوالسبوالسروالمرجانالؤلؤافأصدفىدنحححرونجارتهانواليهاوارداله

وجميعوالمجدوالسجاجيدوالقربالجافةابقالةواوالعطارةوالحطريةكأالحرواالقشة

ارمدعليهمااللذينقيقوالدالقمحالحبولخعوصأفىارئبسيةوتجارنهاالحاحمايهم

والشامالهندومصراليهامنأقكومماقصاهاظالىأدناهامنليةالبالدالعرأملحياة

فاليةثمايالمحالالجنوالحهةمنطوعلىتمتدالمدينةوسوقويخرهاـوالحاووالعجم



جدةديخة

وأخهمنهايالذكرمزليصلاالالمدينئمنفىماأحسنولالدقناصليكنممساكتهى

والطئتياتالمشرألمافيصناهندوأجملمئالألطفموعلىالذىوسيةالررمملةا

لىفةارصحاقصرأمامألهقللرايحيلالمديمربالهالثكلأكةئلائاابلكوناتا
يتهطعماصحغيرةوهوغرلةالبوستةرهامواوبولملقطةرلالمهذاوبحاهاددث

التلغرافنجوارهاموالىاألممالبابوأرالعماللينيفصلبسيطصلجزخشبى
مذافىنيعمشاهمواموأرييننجارووهنودوأجماموحضارمأهلينقعنوتجارجد

وابورالمدينةوببواوالحداالراطجموسماالتجارنهموجوالشالوسط
أقاتالثارهانممديهواالجدالكيلةوأجرةالفالللطحنوللبترارالبكينهما

قااللمكسبمستغيثأمنيصرحهـاهوامالدحبحلىصاالنهذاومعمحيدبةوشثالنر
رتهاداسبيليصرلهماكزة

أضبطعلىألمآحمسينيبافونورسميةبعحمةيحصللمالمدبنةمذهوتعدادأهل

يينوبحاروهنودارموحضفرسينلبالمساليئاالجامنأالثرةعمنهمتمدير

يبآتفرالبالدوةؤورواماالءوأغلبههمنقلياليدوأويزمائةعددليطغالمرنجةأما
ونبجدكمالالحنيهاتمنبنحوميووقبعضهموتقدرشاالغرابءمؤفىأيدىلى

ىتجدالمدينةهذهلىيميةوالفالالشيالينحتىبابهيبغرلشاطوطمونويهد
أوالعيدالحضارملبمناالن

عليهامنيصرفوالخبينامحؤهاواالصحالحمدرسةقمدرستاننحجىو

اتلميذينوعثرمحومائةوديهاومةوهـلحارشديهرسةوالمدمالىاالترعات

وعلىصوالتريهةليةمراوالقراعهبةاوالالحسابمنبسيطاالثىفيهمارسواليد

رحةالمدينةسوقرأيشىوقدبمصروقافتباالممنلتعليماقأقلماالصال
بعدمملهااتجدأتاأتفعلقخهافسأعتهاومطصالحااليدةجرالعليهاتوم

رمامحررقملاغالقهاالىحبهاافاضطرجارواتجمدنهاأولىيمثماترالهالدستوعالنا

يذكرعلمنلهاليىاآلدالهطبعةأمانةاالستاالىراجعأالز
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جدةالىمصرم1

حالفغابضعليهمليمالاذاطبيعفيهمأفىتوقدظأسلهكاقخليطجدنوس
الىكتالةكادبخاالمايذكراللهمفيسظلهليىالذىاللتعليمالبداوففمايحتص

ئاتالمسجدمساجدلعةأرينهالملىفىوورصااطمنفيلاولهأوعنخطا

صيرفأجزحالهاوميهشقوحوأكرهاعسيدىومجداوالمماوالثالى

أرهلمكواالحركانميدلوكالدةفبراالىقىبهاانيقالو

ادجيهالسرىحفزوهواالقيفرالثوويهلالقائمعامفىرةمحصوالمدينةوحكومة

ركطابابرادالمنحصرففىليةالمايمرمةاطلطألمختصواالولدصيفعدالسيد

قائمامافواثرت3األلىاصالىلىماجبأللحوخسيناليراداتادهذوتقدشلبأعا

وقدكانادوممداالىيالمهكولقومالصمكراأصسأنكالرالالمحتصةاالشضالابجميع
يهاهـالءالمحكة0821ةسمحلى3عركرسلرورايمىاواللىنبساراوالى

اادلديناحااطضهارامىوالليالتنعالةمستديفحركةجدلىترىاموتموف

ياصانيادو5اشغالرلىءوصأومطوليبهمحمرحكالوابأواعلىاوجدالياوص

هذهلىوهوعليهليادىمطولهاسمااطميعرإالمطويعمودلالياجماأوفالن

واراط31علحهاممربواالساورفخراريأحذمهوعلنهمسادرالىدب4ةالشد
نملححاحبهفعهيدأجرلغليرلىشأيهمدقاحملجمأهيومألهيكليمصرلالىمعهيسيرتم

صددردجوكارلهماحرانلهشناىشبئأدندمالىيسالروحمالهأويؤجرحمره

جملوكذكمكةالىأوالمحارجنطيئالاوأجرهمحلرىاجيهاشندفاغرمتوسط

التذضعفدالبانافىجرتالألداصندفاحملصاأالحلى

ت





1ءحوامفا

حوأمناوقرجدآلجبانش

وعليهرعاللسومحاطللنعحارىشنمدارروبةنالمدينهنهدخارتو

جهتهافىالنهاالمسالينلناأمامديةغرذويصنخلآيدأحداليدعاألعرابخفيرمن
يفتحروعايهاسوداسمتىهويالذىالشرقىادامحوكيعرمنفةمسالىإلشرمب

عراباالرأمنبارأوصناادينالثمناثيريمفىتازمنخألمدلىترىللغربالله
تمالالالىخساربيلفرطورأسأمامكجدتهلاالاهذمىخيتدالداواالغرا

أمناقروحومايمولهأمتارلالنههعرضلىومرارتثاعمزاعلىبئومائةمعالة

يحثححهاخعيصحوائطلحالتنوفاطهارطمىولدادمسدشىوهوأخمحهءحوا

ولىصمئلهاارتغهـاعرلىأمساخهأرصائطكلوحلولتاجههمهمنالدىاضالىالحائطا

الرأصدهحمالدىالمرخاالهدتسددلبهرهعوسجةوعلرممهنحرحاكشمها

فىأتاسثهمحؤارتماعهيبلغصائطصمالاجهةمنالمسحطيلمذاايهلىوعد
أالساىالثزايتىوعديئالمدجههلرمنالنعلىيكلشاكمثردأمحمىوسطه

ممنحاوحؤللىوثتلحؤالودهممدثموأيداكندماأةإأساادمعندكالرشامطوع

وسهادوخراجهتىعلىنئريكاناوفيهاش4الغربافىالبهايثتحبههـأساجهه

رةوالمقحلحاصأدملتحهبةالابابللمثافهاالبالحوسترمنهااظشجحارضنممصو

طولهيحلعالصوانديحجرامندوجتدنظرتدايفةامثرأاصغانهذامقائال

كانمذجلنهلا4ححغبرصاووسثىءوهوأشبعسطهمنرامحفومزنحو

كاذممارنالماهدأذبحاطرىمشلكوهناالنالمرلتفدبمارماندديمفىمسنسال

سالتعبشصذيلكاكاافيهيعبدوثرالبأمءلحواميكلاالسالمقبلفيهعةكنا
يلهذرديقولالقويهةوشالتجشبفاليحنىكاوصذيلأدمبنثثثان

انوهمداثنتنبائلعبوصكاوكالبنهمفيعةقضاكننتمساوكاناوهذيلالشام



ءأحواأ1

هذاالنعاؤآدوايس4ارالنداجمذاالجثةالقصطولطولامناليلراللهالهائل

طرلىمعحواعقاسباجسمطرأتبرهاالعلىمالهموضعوداكارأسموضع
لطةتحديدغيرمنالكلدمينثهاكوذهـأصاجةينأديهودهذالهإديصحقرها

كانأنهعنالنغلرطعلهال4امرهداملءادامومحبرةوالايهأوبداية

مراوارأساينالمسالةدالأصوهواممالىعححوأشرعلىتوضعأاولىاال
لسانااللطبيعةلفوهذامحوالعدمينالسزلنلةالمساالفرضعفطولد

تاالوااالىالةاتأسعامااثاسعايمأاطا9ءآث11ادؤة1 لىفىى

هىااواصاا3نحاحدادهداالتاا3مهـءتدرمايا4امءسادشالا
صوصأءارداتتميمأتادابمأشردوادءاساواهـالححهادءتاىا

ااادوو4رراكاوتااإلرسااءالأأهـاتاصاىااكحابميااللث
الدى151اتادالدآا1تتااااكااوراأأضعاهـ سهـهـىس

رصاادةدرمامااهـالهاد1ااااال411صادعوله

رءإ4يىالدىاتاحبثاتشهءحااطراتح11الحعكتءلداصاا3دا611أ

رلحادآألىاهووهأةءءاراورلهاالهالوء14اإاولحهأااا
اساسانااااإلرسدارا1اياءتادآلتاامحاثتأفعلرص

هرارااراخصاأاد6صااتحرصمىدثءاواأتاضءربدص

1رتجمالولهاخاا1101رساراشاهاكااسحماوااسادا

اىاارااتحتتديماواالدلىصاتأاهداجمهزمداوضلىتفىاحااصعهاممائيه

31فىءاى1احإلوتاداىاهىاااإلركا01اءوااكاااإلرسا01صما

يملاإلاحالسرتاهـلمهرأتإتيمإإلولااالاالأتدةصاالاا

اإلرساهـصأثة611101ااااا111116شا4مايمفوتارفدلواثحدا

رسجاىاهىاصاخاااإلرواصهـلاةصاءاوتاياتااسءاا4خأليمهاصاكا

أرال01يالمىااصاافىاكااىإبالاخداااحرثجمالخثىااىاوااحهااااه

دأاا5اواتدواليدوااسعداددءىياءوءدرتاصاويم

تاصاحلورا53عروتحاثورإءاضلىاصاااارافىاور5حدترهـ

صهـالالبماأدوارماثورساكردروراتبم03اءإلداتارةقالمالدره
واماصارالالالعلرااصحاءاليوااكىأروءيوادإااصكادصهمدو

عراءإلىالعهبدبرثرأشأسدوال111صرتهالل6عدد



إبباجوأمنا
راللدقبةألهوأقاممامومةاالبرأبخقالقومتموسفىأشفىـلقيامذااطححإل

يهمالعبوليتآللالمزاراتكانوايقجونكالالسمزاراكيهونتشإللعاكانمتى

الصالمرالسالمجدموعلى

يذكرشيئآولمللهجرالساخالقرنفىالمشهورةنحرحلتهبطوطةابنلفبةذكرهذماولقد
التىرحلتهفىجبرابنكرهمادلةشالمحادالقرطمذاأنعلىلةأكبراألدومنالقبرعن

يذكرعتيقةفيمقبششيدةموضعبحدةوبهااللهرحمهقالالثجرة785مملهاسنة

وفضلهتشهيرألبركتهعليهالمبنىذلكفبنىيهةإلىثرعندتوجههاالبأمءطوامزالكانأنه

عمألكوا
معالمهاأكلبوقلباالرضمالممنالطوفانالحظرعاغيرهلوصرقااناصالصوعلى
أنفىمرباريحامؤرالبالدوطمحهاهذهالتىالركانيةماتاطوخصوصألىلطهبطمآ

التىاواسطةاخلرساكخاوقدسيالنضندببرجزالىمهبطشمع6ءحوا

بهذاودلهطحواوموتادجدةاومحولهةعنيهقارةادايرةالحزمناننمالبها

مايقولأوتوجهصكلىالحيفسجدبواقيىأبىبحبلودفه6دمئهموتنالم
يفدسونالقيدةكنيسةفىماكشصخرقفنودبهوموتهالمفدسليتداالمصارى

1الطولمنعليهماهوعلىءمرحواهذاالدالفومدعوىتهولنعافالاآلدالى

وكلوللوهـعاعمةواأداثوالمقاممداأوكالألىالقلىلىحلهاأرحو1
ءوحوااذم

صءآدحاولافالمتوالعاانرلساوااالصىالمحصوالحرماريورالميىلظ

قالوصأرالحوتالتهتدم811كاراصحلولواتتقريأمترألوعاتوتعقع1ك
الكرالروسمعحمرإمماثةائطر
طأمتاسأواحولوكاتدراعااكاتءإطولاراةمطرالى1أ

توصابياايدثولىالهورفرصاالدرلطولمىيقددولهماكالواواللو
ويقولبهنرمانربوريرالىلهممالأاموصرا42يمورحلولهارسمترا04صلوله

تحتاهـالأحماورأياقرياحميىماليالتوصالقماالموماتطولالىلطرناادااالبصم
المولكىفيهمالىمآحلولالرماطألبأرحكعاايوصاحىطولعنكنبرأ



ءأحواأ1
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اإلرساهـصأثة611101ااااا111116شا4مايمفوتارفدلواثحدا
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عراءإلىالعهبدبرثرأشأسدوال111صرتهالل6عدد



51ءمناحوا

افهمأدوارحواعدسلنىشكلأخرىرهعباأو6دملىشكلمحالف

نتكاكيعمالتكاافوجودماءلحوافرفاالمحزماهذالطولكارنااالنامععلى

قبنهاهدمفيقاسعوديفلماقصدالثرلذلكجمكلااحرامامىمموانكلأمالنها

عوىلدلينهاوهلينوصالواولالدقاحعلوجههلىقوعبرهاقامجفيالصاطابقمنميماهدم

وحدليئاأمتلباا

تسالولخسهكادصافهاصاتافىاءداتصكوالثااثأساهـأحعاثاإلرسا

011ثجماككااخةاكركافىراءابماااتاتااالوأت إسىثالسىعكلرتى

لحه01حيواوححاتادةدلتتاصريهاالمحاررةءدارءوتالوعهاءتافىا

وتادحاىاص11ألواثتاصاصياامااإلرساافلهحراوب

عاتارأعمامأشحارهاتصوكاتوراشاادلاواةاهـحاصهح01ااهداعرصهاـ
اااكءاال6ا4ادحءاوأةادأ ءاحدهـهفرورثتسلوورصت

ادخرهاثبما3الى2دثترامدااافبم
صر002ابمامرلوتاةتااصاطرارهـرحهرادااطلهدالعو

حىةاماهدهوالهأفتيحمآفنلوصارادرساحصبهويىاصدادد

لاليرترإعيحأعيلىاامداتابمارداالواىتانعايهاهمااىاالوحههدهادوكلى
4الحراشامحةكاالضاعوااالوعلىصوااكأ5تأدااضلى

اواأهـلىدسحيتلعصسةمائهحلولهرمعىااالافرحالوأالضلى

وفتاممزه52راالااوالاجلدوادالحلىوىوهعىاااجوالومامدهـ
كأكطاحطاافىاداحوتفاماشوااحاحرترالدءاحوأحاوالاحولفرسا

اساعدوضلىأمحوالهامصاةاالالموادرااءوسدا31اب2إداالموو

اصر52عيقىافىيوثاشاللمدوالاادااالالكولمقداربهور

فروصركأمىإللهنابهحقيمهالىهاحتابوصاثهىلصقامقهداصوضلى
ميئءداشوردالاجم11ىعاءآخروويعدمااخبقهـمىدعهم11مرت

بهوتومابماكاأعلعالوالله



بحرهالىمئهبفروالجدة1

آلبفىألىألحالمالجئاباوصرولى
بوةالىمنهاوصفره

الثالئاعحنهرقذىاليهايومالحديوااللىالجنابيفتشرجدةتاريمىكروممايذ

حتىالهارهذاتحهئحسأفنفايفالشرلمجحايضةدرآتأديةصحدقا7239سنةجةاط

عرضالىولةمتطاوأعنالمالقومعليةمفمتهمواأزعيزعىءالميناالىديردأخذاالس

ربيةلثقاالئاكوالساعةصقلةالمجوالعباسيةنحالذاتسقالمكلللورالمحروايةالحررؤ

سيادهأمحإليدزيترالوالوفيصسلعلىوالسعادةالسيادةأمحانهارأحفر

وسعالةةدليئالموجوداطاادالكلوهوقومندممالفاحفراتومعهمةيميفثر

والتثرفاطيةاولهالدعنلهليااليةالحديوالححرهعلىللسالموددلدىطارالفتوبيم

بتلىيةزاألقطارالمجافىاللهوجودثحفطهمدهبحمتممهعندارألةاداىارراممرافقة

محستحدىامنويخربالامواحرالحديواهركةويهلوساتوالتلنرامديرالبوستةحضراب
اروارقحيحاجمعاالعالىالىكابلمربتمىءصارةاأدتغلوأىوقبليةاصثمااعومةاط

أرسلوافدثمساثروقلواقبلوكايفاضرالمثدمهالبحراشظاراعرضالىنوا3س

شعبحدلىوسيمالمحرديواطالمركبالسعحادجدة5يالىالمقيمفاطاجطرراابوا
مهامياكرمنأوأتساط

شيئآنفرباتزاوما4قاالفىالمركبدطحرداراييةالصبعةالساعةمحواالوى

ئرافحداالواروارقششهافرلكوهاالفامنةعةالسااسجهالىصألقتفشبئآحتى

لىتهاأمرالمؤمنينالموالسالميتويواطالموالعلىللسالملحكومةاورطل

شراليعليعنكالجبلاللهحافغلهللهمدماالوالىلةوديفاخراتحيشمبادةاطيتعاولهالد

رممعلىءوشاهاشكرنهئمرالسرجعوابعدساعةوواالكراموالحفاوهوااليناس
ابهأدوكالقهخالأ



71بخرةالىجدةن

البرجهةينتهامنزحللفىنحتالاراللديةشدبدحتىاليوممذالشثمسوماغر

ياتاروذهبشسابعراجهـةجنسياتهامنختالفاعلىيةالبخاركبألوارالمراقتوتآ

يومامشهودانقدبمإللحلةوارواهرالنجرمنتكأخهافكااممصايحهاءالسمابقالسنا

احتفاخهاالعليقكلقولهالدعنايهوامديشالمأنهمبمقمظهماإللمرةجديرأهللمفذقإلبهاويلة

صحطعاهارجلوأىالرفيعراحقجنابهبمافيهيفالثرولةدواممامقيالصبهنمالذات

تاجراشهعنوقدكشفاهدلبلهعادردحفظمالمهلباصيمكاالكربيتهحجالىمواله

ءرااعلىشامموغذابسهممالقتقشفهمالخلثتلقيةصفوفادوقىلملكه

بقحلرقوودقالليلوالثحسحرارهينيصيروويركجمالصعبالماعيلتحفة

اادلالغرارهأخطاالتتاكاعصارهايمطعوالوكرحصباؤهروعئاؤهتغز
حترامواتحألكلقىمتههالحلقبوقلتحرسهوعنايتهتكلؤهاللهلخعينكا

ديهابىميادبنالعساكرتفدلششوحأخذتالحجةذىثادءلعااالريوممحروقبل

1ابيشةاوجندولةلداكررعاجهصمناديوىالحرسكراعسامنهـعكتظشماطاالى
ىأخرجهةمن

الفيرفضربلوحثغلمالتهالخداللمرالالمقلابخارىارقاروايمظهرمناصروقاوفبل

انرثمستطيلةدشبهعلىيملعااشظماومناكالمدينةليطامنءاالموأطفت
العليةعساكرالدولهصمممندلىاكوالنصفلخديوىاالحرسرجالالثرتحمننصفها

يةاباهـالالملتيمةموراالبمناعوسيناهأينوطرفاليشةاكرعساالخرمناصفهود

معروشةساحتهاوكاتاقورنتينةاسمعلىالعالىاركابساعقثرفلصبعدو

األخرىومنجهمنالعليةولةالدنبيهارجالجاعلىطفاوقدبالسجاجيدالعجمية

ألداعراججالحيةاألشرافمنحضرمعهيومنيفدولمالثرأنجاالسعادةأمحاب

هشهمجيىومووساردنماملبدركااحرامهدباسفىومواالسكلةلىاحفغلهفطدع

ثوممامربيابالسهممنالهوحنودمايركورابردثشسلطمرحودةميلةبيه1
لةجاعتراالمااباصهوروقومممهمابريصكرعا15زواضىاالشهاطامم

3



بحرهالىةمنا8

بمرىخلفوفضجافاالشاالدينكالنحىلبرالدولقاحبصاقهيتلوهيلشرماليدوعاط
الرحلةهذدـقسموهلبيطبيبلكعلىعزتدووحضرة4المحريهالديارئمةاصدفىا

لمسعلىجوادهوكانصاشيتهرجالبعضوامارانواليامنوعيرالمباركة
وهتافالجنودءودعاوالزيهةالموسيماتمالمصريةعزفليناللهمركجفظلتينةالنثر

صم4الخصوحىالشامهمندارهمحرمينوسعادخلسااولهخلمممركبمنوثوراط

جميعآفوققمنبهمبحيطأماىحرصارصدالبهيئةلحرساقمنئنتفدمهموراناليا

عميرمنوجمالحجازمحومةمحدوبومعهمثريفااأنحالأوفركبتمالحند
روساكرالدولهعسافقمنفىجددومحهسطهادقومدثماجوداليشةضدو4شرااال

اشغالرهلىكاناالثوهالثماىابااإلىومنهلهالمحارالبإلىللحاااياهدااحمعله

محرهإلىلىصااركابهجميىالىوساروامجهماعلىوجمرهـأشرامنبارراامثاج

لىةجدساحللعدخلتدولينكيلومترمحونماطولهايكمكجرثاقمنيقاطروا

بهوالسمأمجبلعلىتمرعامابرلعلىإفطرلىتمرثم4ئماماايسهماأعالجايىيئواد
الىبصلثماديتههوفجرلجراشرئاارروبالىالميللىهـاواداأخذإآ14دامهؤا

لبحراليتصلحتىارروبالىالشرقىاضمالا6حرموادنطعهووادىاععلكوهامحره

ءيسولهخححوالحجازأشهرأرضملىوهووادعطيمصالطىواثمروادفاسحه
اولدبهبرهماعيرنونيهأراضيأعابودصااوحاوفثأشرافئلافيثيرمنبم

مكةدينالسلطافىيقالطرينطعهوطالمحمغنأفاكأاواتاسر3أدويحدهعش

الثرقجهةمنيأءمايتخالثامحرىوأعامحيلمنتينلسايهايوجدنكحةلىوالمديحة
مالاسامنابماتينالماثثرلواكه3وأبمزممنأقلثيهءالماكتلةحمهرايوله

حمةدءلدواتأقكاتايهأإلرارتوارت1اطذلومملتأوأرىجودواال

واسعةمموميةيهاعمشواالعرابخهالعضبسكراحأحمألكالهفىبخرهو

حىشحاعهوأحاسلةالموحاهـالىكادامقباكاعماشاشصوحاساص1
ايهنصالطربتأملىلت



91بحرةالىجدةن

رجودوالهجنرءاكبىاوخصوحآرالمجاجأرادمننجهامنيرجوىيسعوضهاقها

أقيةجوارهاوفىباكواكوالقوةافاكهةابعضولمحووجبنخبزبهامنمايلزمهم

تيتوأغالجالقوالل4ودوابهمالمجاجفجهاجمالبطيدشالحرمنبأسوارواسعخاطة

بعضبيفحهاوذةفجرعلىالشمالالىيلاشرقيحرقضوامنيقويأخذالطرفيها

جبلعليكرنمالحديديةيهقربىالغرثمالالالىيقرلمجمهاوسالمقهوةعلىنمفلالفوا

وهوعودالشيخثمالمحموةنمالجستانانمليةالهجاالمقتلةعلىثم4الشميسى
قدأقوكانلكشافالالمسسيراشالنعسيراصحاحبارنحثرىقرصاراللهوفيهسكةل

شبهالعهاوىمددـوصدالمبهذاودمنيةيوهالتروجمهاتؤط835إسنةحااليها

الىأومائلةءافراهاحمريقالطرطولعلىالحبالأمااراحةبعضفجهادالحاجكويغأ
وغبرهماخحاسكاطدندواالمحتلعةفاللمعادنأخهاعةعلىمممايدلاوهذأوالصفرهالحخره

ديهمىبعضهاوهواالددالجضدالعنماليهايوجدقلعةعشرةبعأريقالطرولطوع
ايإلالطيقنالمولهءااجعهمنوامصررالىالشاأوعدعلىلبايالشرعل

محرأالحاحثرمحىلعدمابحعيدخصوصأ

المحروسةمنلتضهاقىفاالىااالحابوالعصمقوالدةولهالدصعاحبةأصصكانماأما

دعضاالسكلةعلىدولهانتظارافىوكاننهارأةبيرالهلثةالثالساعةامنتصالرالى

كتدالعموىاباباعنحدمانيصكلىالعالحكومةرىمأموخدهوكاناشيضالحرجال

عارارمنلهعريهالحديوالعخيمةكنراطقيكراالميرتينالدولهصحعبئالتممعحثغلها

الثلنراتلعضمعأفندفنمفاطمقطاالميرةدولهركبتوبغاللعةأرلميرهاوالند
فىركبناللمواتالو4يفالثردولةباتعرمنأخرىبهعرالحاشيةبهبرات

أعاكاطموعنايلى4يهالحديوالسراىأغاىباشأغاألماسعادةموادجمتلىهامودجم
رتوساولحمالثمةااقيرطلبعضشقادفلكيتيدوارالدولةدىأطإلش

ومنيفالشرعسكرمقدمنهموالخدبوىالحريجمهافوارسمجيطدولقالوالدةبةعر

يعاطوالنللهامفيسبقبحالإثالطرلبىطعلىوالناسولةالدحرسخلفها



بحرةالىجدةمن2

جدقالشرقىإلبمنخرجصيلاطظامهعلىالموكباهدزالوماعاوالدءبالثناجيلم

شاستمبلتحيمحرةالىالحرلرطحدواقالوالدةسارلذلكدةوكةإلبالمسمى

حاشيهاالقامتهامعافىقالخصصةالدفىلتوشاستقبالاحسن

والىإللمرةلظرلهبسبقلملظامالعالمحقمعسكرالجمابقىىضتلكوهنا

النظامعلىهمائداليىمظهرذالثفيهمدتالىبفالشرأبحادحفراتشرقيصرادق

اظصوصوعلمعيتهومنلضيافضواالمبرمحومائقمدعمتسعلكلراال6
لاحمايمدولفالرسءالغدافىعنهأالبوكانالحديوموالالحفرهالدىءالعثمافى

بالمرهلطباقهعاالعدمجدأالمدمشينمقدكاالمائدةدـهذلىينةواراظاماأماالشاالدين

فىحبيربهوااجدرانلننناكافيهايالينساساستونحنلهأرأيناالىوةالىلب51هذصالعلى

عكالطعامتجدكنتلعمالكركماتتالمامنممةأدأئحاعلكاهرةالوطيانتالالشل
ىمنتشرةتألالاألليضرالوياتشنتوكاهلدةلظاثشهالىجمعححنودهكزة
لىبديزوكاناراخةرااللىلحتىألجمعهمجرهجودينيرممااصيوااءأرجا

ءثااسداويفسيادفالشرأمجالشامالىاقاكتليةاالااآلدالكاحفلةعذدءار

طفخمشاجفايواكيهراتبجيلاصوفليناألشرافصيىانلىامااخاطالرح

وصشالهونهمضياكرألهمشاالتحليهمحفغلهلسموغرأشرامنللنالعر
لقوطاتعضله

يمبرجح



000012بمةالخديوىالجاب

مشالىالحالىالجنابلىفى

عرفةقبلبهاوأبإمه

قلياللىااللىاحماباستراحرةفىيفأمجاآللشركمحيوانلىءالعشاولبعدتنا
أصدقاثااكرتجواداحفغلهامتطىمساعنكلأدرثرةععئالحاديةكوالساوفىقهسراد

وسارالكلاحاشيةلعضورياووحفرفالسرإلشاالدينويالبريسكاليتبعملىمكة

هـإشافديراألوقافلخيرسعاريمموهلحظاافىوجداضعيمىاجبلوااادحتىبهركافى

دةسعائمزالمجاواليةألممالثمالقالكأمينعطوفةالعليةلحضرتهوقدموصيةاط

المحقهوةوصحلىاسموحتىالتحيقسارواخدلبعدتباوالثاهالتهاالموهومندان

أميرإلشاحمينيفاصراولةدلككاندهناةشمنعالشمساثئعلىعلىوممبستانا

يفمأدأصروأراداالمخيماستفبااللحنابهكابرقومهواليتهعليةمنحمعفىمحرمةامك
التحياتبعدتبادلوعلاليثإلنسحوهعليهمففاالعالىهصحزاماطاجوادهعنيترجل

مكةصارخكومةاأعدتهاالتىينادعحواوالىوصلواجميعآحتىرواسافىاخهااوعبارات

اسحيداومهرقدشظاالىوالتجارواألعيانوالوجهاءالعالوكانطالتريفالبكلقدمهحتماا

يالشردولهلهالهؤقدمشربلعدويفهلتثرمخصصسرادقفىاللهحفظهلزلا

مكةقاضىحفراتصم4ايشيىمقمنهالمشيخواللدالحراهللديةءأعضاساتح

وقومسيونةليدزثءقومسيوررئيىىارواووالمميدعبداللهونائبالحرموممها

نمنهامتناوكغلجمشكرامموىأبدد4واألعيانشرافواالءالعمامنوغيرالمارث
المفيمبهاامالياكوهجنودالوسطمنممكانبكنوسارقاصدأمكةجوادهامتطى

واجبالتعغلبمءألداالجديةقشالقثكةالىبقالطرليطعلىتنضقداصحطهوكا
شالموسيفىكاالفرهمذدـوفىىالكرينةوضباطهايإفثراافىمندوأمامهاحفرات

بوىظداهلالالنصدح



ثكةكطلحدبولمجاالحتا2200
واجبءواقماالداالحملحرسحيثكانجرولالبالئممئحفظهمكةودخل

طنهلوالكلالمرصحوصالبنيانخهمفينبيجاعلىواالسكةبةائثايقطروسىارلىالسالم

ودارالمجازيةارالحكومةوثبةالمصرالكيةامامعيثمالسميةالداتهذظبحاللهالى

الخيىيوملحريفالشررماطالبالىوصلوبنةزبأحسنينةاصوكاتالباوريه

لسعىاالىوخرجومالتهدطواطائملكلالماماالماحالصبحلىوالمجةدىاثئا

المجاجمقدمتهموسهمأجنااختالفعلىانجاجاصمطمتحيثوالمروةالصفالين

مبتهلينبناصواخهممكرارتععتساعيآدئهعليهمطامزوكافىالمصحىطولعلىبونالمصر

وأعينهمروسضاالعباسيةاتالذهذهظوالسماماالرضادربءالدعاشحوأهـئدتهم

صرحمئهوفضلهبعدلهاستولىالدىالحبوبارمليكهممأهدلمشاالمرحمموعتذرف

واليقلهوالعرشالمخبمالمليلىدياهذاقىىمتيمعةسافياطامنبالملىودعمتسلى

سبحةاطهىبدلينوسىألجمعهانياهرالدمظاعنللمحامقالملكعننحردوفد4يظلهتاج

تسعحعقماكنتصطيالهامنايمتينيديمالكرلينثهاتسعىأثافسالبقللتكاأشواط
احتىكأوارالالصادقتاالخالصارعيةهرةومظءالدعاى7وءاللمااالزغردهفييا

دغيابدهلعمتهمولىووعائلهموسيدءاوالدالستقبالواحدخرحواليتأهلالكل

بهآرالسسباأشارعليهيفسيادفالثرأنالمقاههذارلىمايدوأحسنيلطو

قائالسموهصانغ4بلالسغيرالطولعدهذاالثدبدنعمهرشرعاخحوصآودولىالحظولعدم
اللهسليللىساعةقدىرغرتماعلىال

القامتهدأعدتلتوكا4اليللسوقالئمداراالمارةقصدحمغلهىدادو

يفالضرالحرمعددخولهالىااجابهكداسنأذنيفامثراولدوكانبمةوجودمده

التغالرحكلىفىولتهدالعالىكانالكابصلولماومعالسعيدألمقداداسنعدايهااوسبق

ااسعوهوصدمع4رالمزومويمارائرممقىحيبآبليقفرصثـاماعىااسراىاباب
رواحترامشبكلولقمودعاثمىفلفىالتهاتاي3راوندعدوالكرىاالستقبالعةقا



32بمةالحديوىلجناب

ونلت8221مصرسنةوالىالشاعلىعداطاجقدبناهاكانالسراىوهذه

يردولهلملدلكاآلنالىمكةاجعلمقرأالمارهوالسولماقىكالمجازدارأهـكومة
يماآلتقدىقالمخيمةيرانهالعائهذهلجداطيبةاالذكرىادلىمناسبأبهليفلشرا

أروقتهعظمةليعرأفىلميلالحعيداطهذاالىرىعثرالثاثااالعرنبغةومنأثارالأ

دكامايفالثرولهددلياعدمالىلطايةاشارههذاوفىكرميناألأإلئهنضأيات
حمدجدةامارلىعينالسوالذى6لبيضاااليدبمقمنادكرعائمتهإلشاعلىعلىلحمد

ايومالىلليهأيدىىونمومن9221سحةعونافي

أكلسدمهـحيمتىقالخمناعالمدتاحتىركالمهارابئمذاششمىوما
ةعطونشرفصمطيفالشردةسيايرقمعارسموبعدالغلهرتمادلو4لوىالحدالجحا

اقهحفغلهشلالغروءلهارالعةاالعةولىالعالىيارحابهفىاليهاكلألىالثائم

المعظماللهطيتالطواف
وصحلضالىورالمدكوراليومءلىيابحرةبهبعحناللهفاحمهاحمغالارالدهأماشوله

اطالقبينمحودأكوسمعونءاراألحرمارأىموكجمنخلتهالىوريغرواقبيلمكة

الحليلموكبهازاوما4إقلطراقكلىالمحتشدوعاطوهتافالموسيقاتوعزفيالمداع

لتلتىكااالشا1الناطالمحدارمشولتهاشلصميثاالبأماموقفسائرأحئ

خالضدولتهاالليلمىإءبعدهزوالباوراالمينوجودهابهذاالقامتياليهامدةأعدت

الثخيماتاالمراتوالعحممةالدولهصاحاتننهامععرلىسعتثمالقدومعلىا

ساخطامنالاالأخذئحةادىراخةاطيومشمسوماشكأ
ءللعطافهطالسوذلكءالررعا5يدهذاراهـيهدبوالداراهـالبعلىرصني

تحيةلواجبماقيايعاتالتشرسجللىأسمائهملكتابهبارالممريينإقؤلعا

ثملقااةعطوادارالرةدواليةاراصدأدقاررصبهـمحوهحسوهآلنهاوفىومالفد
وكاتحترامواالمظامراالجاللمننبممالكللعموفمبلالممالهال

جمولاخدالشاءالمرصراططمكاوابماهادداربمفيعلىءآئارأيحاالداروهده1
ء1031سهخهورمباشااالالاالعهاتم



بمةىلخدبواالجناب2ا

العالىركابهولماوصحلإلبهاالىيقالطرفيطعلىليقمصطثةالثاهاالجنودفرفضن

امرخبألينتظرعلىالذىكانالقائمفامعطوفةمأسرعالخديوىماسالالموسيتىعزت
بهذهتمضلهلهكرأشااالستقبالقاعةامالمحالىاجنابهباستئصمؤقدم

بيناهعكرواالملكيينفيوالمأمورءاالعوحضراتلالهوققلمبعدشربويلرفاك
ادألشرفاستعدحضرواوالنجارالذينواالعيانابلدىاالمحلسأعضاوحضرا

تهابنفماينضرلحااتطربهذمالمدطهلالشاماليةالموسيقىلتوكاافخيماجنابهالسخمبال
لضففايةالهصرالتكيةةيلىرعظاموقواحماكلعاالتممودبرعايهنحرفانمالشجية

منفأكلاللهحفظهومطبخهاوالزلومخازنهاوتعقدمحالهاخالرفيبكلتهامهصمايليئ
بهماالهاموشدةءالمفراألميالعنايةيادهشزمةالالميهاتاكأعطىبعدأنوخزها

يفامثراوزاردولهاالماردارالىرجع

أعدلوكاتحةاطلصالةالشريفالحرماللهالعاهرقعحمظهوقتولمالرب

العاخرهوالبسطجميةأالسجاجيداألصضألثرشتزمزمبزأخلىالىالتبةله

يحفالصماالبمنصحوهدحلبهااستقبالهنحدمةالميامثرلالحهااسقدجنختويم

الالقىءافزغردسالس4الحديوىالحرسضبابعضاألشرالسومنعظمعملىبه
األصواتعلتلكوصاالسعيدممعدمهفرحماالبابيميئالمجعكلىمنمحلهنكى

ربالىاالصواتعلتلملعمثيليسبقالموالهليللتكبيرجدالاهـءارجامن

داذالكهرهامظاكلألابيتبرروظهرتلهسلطاوتجلىشأنهعظمالدىالسموات
نومييتهبةيماوا4وجروتهنهومغلهرسلطعاصحتهتمكنفلناواكلالمدكهالمااان

عشرالفسمزثمايخةمطحهاليملغولهأنسأطرافدفموأىورحموتهوتعغله
والكلالفوسمنمليوننحونصواحدوتلىالمجعزمناليهيحتشدلهأمعإحعى

وجهونتلغاخهمينتونبااختافشجدسياخهموانوواحدولسانواحدلفلباللهعونيد

اللهرحمغيراليرصنوم4واحدهبحركةعمالتهملىيحركونوواحدةمبألالى

أحدكمؤألهيمنولولدوأيالذاألحدحد11



52ىلخديولمجالجنا

يهقدمتلىالتىالدرجةعلىسوجلغواتأحداالالمنرصعلممهصعدالخطيبود

الخطبشتىءبالنهااشتغالهءأئناالخطيبعلىظةللمحانتكاعادمقديكةوهذابالشك

خححوصآبرناللهابواببعملبدقيماذلكاستخنواشأخهمرأظنأنيمةيدايهانتسرررال

مثيالضهأعنتحرتااوعتهبمذمالخطبةءوارؤساءالخيراالعىالخطبةصارتوقد

اياهاألبسهسعيةةطيجبلهاظعلىالىالالجابلعمألبسيطفاالخطبيندواوفى
المعجنيناهـكرمةارالكعبةجالصباالخطيبححلىنمشاالمحرمينسالقح

المدراربغيئهافاضتثمإللغيومقدتمبدتأثاعالخطبةفىءماامنشاوكاالشريفاالو

التىالرحمةجمهفهاظدقثربريئواستبكراصشاالسيتزحزحقمالصالءأننا
تلحأللأحسنمذاوكانسششواتالحجازمنلالدعنتلنطصلشقداكا

وفصةلينالصفابابالتممنحمظهخرجاححالةكداوالحديوىالعالىالحاب

هتحيالمثاملىالمتزاحمةاأللوفأولئكلينوحوهينلطالدىدديوىاالحرس

اذفرحواالدينيرفالعربجزأهلوخصوصآلهءاللدعاتلهجتهموألسيفامثرا

بيراليمهصوفادهبهاللهكرمأالدىيثالة

كناالمايارهزاللهحافغلهقصدجاطدىضامسالسبتيوماحفىو

المعلىالمعالقافذهباديببنوعصكريهيئحاشبتمماركبمنالماركة

هناككانمنعلىقاتالصدفوزعتأصالمباركةكناالمافيهامنمايارةزلعدو

فرعلىالخخونبقادحاهـوصدبحاشيتهجوادهامتلىثمبنوزواءاالمقرجيوشن

أميرمرهوقدم4الفياستقبافاستقبلىالمصرىلمحملايارةلزجرولوقصدالسلخانة

حفظهأوصحالعدأنويمفالكلراحتهلخمثرفوادتالحملومتخدىضاطخجمبالحاج
لةالمها4وسارتحيصهوخوادهسقاعلىالمقدلبالدمنعالىيماجبالعنايةيادمابزاقه

وجههاللهعلىكرمسيدناحهمولدولسمالتصطيهصحلىافيايرقمولدالكرامتادززمهوتال
ةعيااالراىارماوعادادالزوهىفزاالرقمرااداللهحانظهقصدذلكبعدو
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ةموأعيانءعدطمنبنارائرامنفيلىالعاابلحااستفبلايوماهـهذاظبعدو

واوىاراللهعبدألسيدرئيسحضرةممدمتهموزيدةعينقىمسيونءأعصاضهمومن

الحراماللهبيتيارةزقصطروالمذاليومبعدغروبلرااصدامةالعماعةلىو

نورعلىقطعقمنهصاركاحتىثموعلامنليهماوأوفد4الصرىرجالمدايهارضعوالبهلمغ
حاشنهدرجالالظنالداالمبركالدولهيتبعهالمدراالتحكلىصعدحثظهدنور

لتوالبابلمنهاالىالصلةلىتحالىلتهكحيئصحلىوهنالك4ومديهيئيينسثر

راالجدالىصم4أيضأيركعلصلىاضمالىاارالجدالىانجهنموسمالتسطيهلىافياصلى
ءافىاظشوعمنمابمنعايةلىوالكليصلىكذالثخوكاداطمئلهمافصلىالترقى

ديحبيرقعتىاعرسااماتعغرأماماللدينماألهبرتواراالصظمالماحوتهذا
2روصالهاميئةلىومانحركمنلشاهددـكحاورالمااللعدموجودمابتصل

باملىاقاتدلسمعصناومالنفرعاتاالشةاابواضطر4عواتاللدىاأليد

دكناينةالحهولىيخرهذدالجاهحيادـلىألمساماطالالمتناهيةالههذهأمام

ولىغرماواسطةالتممىحضرةولىانتهليتلىصالعئم73خرعالىالساعةهذفى
4يههلعلبو4لدخوعيود4قئعوارروديفرعوالنبحححعاالرأسفيا

امناعنأقدتتهضبناوووماعخرجناالحالهذهاعلىلعدأدأوحبئواخالص

كلوجباتفعهاتداالدوعاطمةاحظمىااحلياتماكذغسافئلىبدفىلحيظاعىا

ئمسبهالاتحولاحفظهطافالمعغمالجتامنلنامدؤوامواالحثاالحزام

يمراللتهيارةرتوفيقهاتسلىكرأشاامهالمحمئهكادراصماالخليلزارمقام
وفسهمأجافختاعلىصىاالكثيرمناشنهباللىحداألبوملىالطلهجافىو

ونحوالواليهلويهوالىكراملهبحاأالسعادوأمحابيفلثرفاليادخرهفاودذأوأءالمسا

الحرمخوثوالمعىلماضىاوحفراتبنرالمأموروكباثرافواالالعومعليةمنينثرع

برأبهوالادااشقلىاءلعدالعشاوالسنيصالمعيةورجالليهالعساكرالثاهاوقومندانومديره

كأمينةعطوفيقامالفههةبعلشربسفهثونارمومهللطسحهمبؤااللهحمغلهوكان
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الالفظالمحجزالةالبالغخمعتغايةبهخطاوارتحلبأعالهاوالقائمالواليةكيلندىأ

منذأالديارالمكلدسهمذدالىالعالىالجاقدمببعدشحيهليهاءومماجاالمعنىرفة

ىالشاخدعلىالمرحوملوامتحارأىايابكليدرسوهوواليهعىكرالىوجوده

حعةارالاألوقافأهيامنعلىوماصش4ودغالمنرتبدبهامنعلهومارالجاواليه

مهايافينالمرسنورمقمحمناجهماقىسلترالالالتىالحسيمةالمرتحاتمنلهمدطومار
خطابهالخطيمنلكدانحىماخدوهـميربائصحياةعلىعدوتسالصنروااحبرا

منتصفمالليلامعمرالىاأخذوافىثمطوأدلهولطمهفصاحتهااللىالجحابشكرلهالبليخ

وصيللمائهوحسنبهرمهعلجعلىلىلعااهـثحرللجحاةألموكاالحعدعلنضىوا

فىالحجةذىاخساالئنينايوماللهحفظهؤصىابهكرآوبممحرفتصواسعومتهمالط

لكعمةالطافءالمساولىيفصالشردوااورسموصعفىئمينارائركثيرمناستقبال

رفةروتاظادادستعدإلالاللهحفغلهوأصرهمااالاراددرجعنمالمعغلمة

الحديثيقديمإطرقيا
اطرمبنالىمصىمن

اصالهليمايليارهروالحراماللهليتخالىالمدينيقطروالقىاللضمصركا

أوانحطةلمااا1قنبايهرمةاالعتبارأدمكةليةالغراالرضيةيمرالصفلى4والسالم

فىالذىكاامىلدالداقطارئرذاآلاديمجهمحيطأدطارالىصافدأسبحشمهالتىيقاالمركر
لسغللاولرامسالىمونهدومايثارأغربلىالدىوالمغربىرالأوغرفىإمحن

الحراماللهليتالىاطجالمحصدادااشرئكالواوابىالضوالسودانرالدالتكرو

وهرمماايقولودوالحمارى4لقدسباحالدبوتالهرالمكرالدداللساسارديمولووالهو

علىفزعهصسربعحسراكونالنسأوطرماباصامأاكرضوديهاالمقدسبديىاميامهصعا
االرسميةللكرهرالمركراطعيىموصوعةةهـالهداوتوبرمآامارطرعدةهـ
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أهالىثيرمنبمهاكذلكيقصدكانلغاية51ولهذبراأوبحراالمحمصربالدفروامنسا

ياوسياوسيرالرشمالامصسدىويخرزانوقابحارىويموالفروالقوقازوالزكالئام

يسيرونثمرمضانلضهردإلماهرققحلالكليحتعووسطاليضابعراالائراوجز

يومابئثركلوعفىاليلأوقابراكانراينطعومتريهلو6فتهاوماقوصالىهامن

الى16كيدومتريهامحويهمأيمطعو1هالثرقيقملةءالصحرامنهلىراكلهيفرتسائم

منلصرالمثرقيةمينايتينالفرتبنمامنصوكانحراالابحاالفصيرعلىألىأواعيذ

االولىوكاتاآلنيىالسوءينامإلالمىمصرشامنكاأحهماأى4ارمانقدبم

الحجاجفعلقوردلهاالذينكااعرلمالججاهأبدىنشقكاوعتاهماالثاليةأهمىأمنهما
اكسومىمهاايىعمحراطوثلاووكابراااايقاحهاأواحاهالدإئلا

دواطدتااادصصثوصاإسدتطععاعصءاححرااومدهدوسءارصعررةالهاتادادثربة

لفادضلىعايثلصهاوءالمءااللتكاطومياادسحراحوآالريدتإيروفيها
ودلللهحرةافئوااالولالقرثدالصوخحوصأالمادحهاصححراطوعوأد

فأرسلشبمأس4ثووهادأدتوصاسوامعرتبمالددحلهالئالناا

اكاصمءرصوصطىودعهم1تمث9واملهىريمماطههمحدا4اتاوداألا
وبهمالبمردحملىألههـحالحملابرتادسءإط111معدارىمرلءدالدكرلئا

لةالمعاوسالملى

اسحاثأفااللشاراةااححقساىالمؤوداماالتمحدهصااهداص
7رامحدا3وتااشالوةسءصاالولرب2رتهالكالهيخداااهـالمؤا13

القى101ولهملرأعقدالحهمكاوأملكؤاادأتوإلمىصأليك1اسواتحهااعابم
ضلىواواصمااسقى01اأبانسلهحميعوعلىثأرعممصادسكءزالماحمبوضلى

تاسواتدصىتلهارالدكسهجمالوتأتودداافريملمطحاوثىعا01
اللههأصالطالمؤساوتهلى3اللهعدوأللمالتوتدطماحدالىصرارع

ءعااسماعلىكا01الدكروتدحاالاسإددالادكااةتوسواسالد
ااالرثةاودالىةصاللعيهدابمششارداحراءاااؤثياثوضلىحهـاسا

ءتحرأرلكولسرلوالتىالمؤالميرلمحالثواخياردااللالفداحلهارواردلمبماةوا

أووصلهعياللهعلىاتهرسواأعدكراتحمأحدكاأتوعلىاطراحتعائأقي
صهرثىفعدعداوااادلممحىتأحدآوالهدكرأتخاالبلرديهوااللهبها
3بكاكادمهوحلالهةاعرهصالؤهايرامةووعيهاللهكملىرسولهودمالاللهثمهالدمة

عورةعلىأوثابمالالماالأملعلىباخارأضاتاثمححداآداوقىنرصيمواطرأمل
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اوالرحمليهالشفنةعتخلالةمنغايةعلىأخالقمنتوكاهذدالصحراىئفىللاعلى

وهوأدركابهايلؤلونشفيعدغرضالكافلةالمامكلىيقتغييرالىاألصبهمللغمماصر
عهممتاعلىفيستولونعطشآ

توقأمتانلهيثالنمقربالشاذلىالحسنألىرشبالئهاللصحراعقرا51حذوفى

لهيعصرنةالجدمذوأهليهفنودطجازاالىاألقصىالمربمنيفطرلى656سنةفيه

أهلمنمير3المولداخمامذيارنهزيكلصدومنهادالتاسعالحجةأوالذىمنيااسنومولد
بهوالمغارإلدوالعرالصعيد

التىرالمالفيشثالافارمانأوالفصبرمحوشرمنعدابفىيصنيسعاخاوكان

لصنعاضيرصيرمحكةتسةوواحلتهاجلبةالجالاووجدةالىتحملهم

شيمألديشخونهالحجاجالفونجمهاايتصأمحاوكانلحصيرالبمنلفاالىحماوشرا

يذهبونالذينالحجيجعليهامننالبحرسطلىترقكاتئبراماوحولتهامن

نكوأسوعيئلىوصملهاجدهالىهـهصصاوللهوصلومن4االشرارأولئكمطامعمحية

ءالهواواخوطراءالماعاحواشإحارؤسمإلخايمتليئءأنحاؤيشفالب
الناهرةلينالمسالةلتطعهكسنةىنداالجىانيقاطراهذامنولثدحج

فىممامومينوأموالمشماتليزأسوأصالفىقضاهافولحكنحولميهرققوجد
قلايممأاخأدوعلىدمهحاعهددمةلمحىلشأأوصاصاعورآ

الحدأححالمأرااثمأملتأيأحدأعحآأرحرأحطأأوصهوأأوعدأسالملهتأحاء

وأاللداتثوشواولةالالثاواالسالطأولالدحهالدماالدشهمأهلىوااسىت
تدياكأالدىماوديمكأالملمالعدروديكعضادليلدبى4محرأأو

الحهدأل6السلهمىأحدوارصفتأسعتىالدمدهلوالمللوهصحهامالودص3ل
تدآأؤوواواللالدعربحرحصدعبمجمإثفهرصاواارأأوتمماأوأحر
صلىادالممىالىاللىأدواشأتوعلىيىلعالىالىترثوهاثنعليكمآرائاحافىالملإ

هروا1المحاربئأولحارةءصحعدريصرنماتأمجموعلىثالمهمتللةألمؤالبم
يخهاحالرةاوالالبمالدحوالحياداخدأواوالتمهالوالقرىداثاواوالتداسال
رموادوافىالدلمهأملوالالماساخدمىعلىالطروالمطهوالاصسلايحمواوالرأوالرا

ومحروسائرلحجهدصالملهبالهاااليالماحدثشئأدمواخهالاتوعلىماالدىواللملم
المعىمداءيخحالاعمااوالقيالحةوالدلكمدعقثلكفعتما9وعرصأحلوالمبل
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مجدفيهاصكبأنعوديمعيذابمصرالىبطوحاقمناسالر527سنةفىورحاخه

واقعهأحرقشنىصياينالتءالتىالسثنالنالمجاجقصدهامنمنجدضعالىتحمله

ادغدالىثماصامداالىومنهامحرالىمهادفعاالبجافوعربالزكينهناكحصلت

ليةيااالسنةلىلعرائاالحيلفرمنهلمعوسا

نلفباحارفسثميخمنبدوحامصاكانعيذاببةالقرهنهفىبسكوكان

بىمغرحاجعنصصرعثرقجنبهاتعوائدعىاليأخذانوكامحصلحامو6خرناخاباجةا
مذهواسرت11أميرمكةينسخهماومايتحصلينتسمانو4يناآلخرالمجاحعلىوسبحة

عيىبنمكزيفصالشرزمن065سنةلىاألبوفالدينصالحأدمالهاحىوسالم

إداجالحصمىاخليئالددعلىلعدمناألشرافأعادمانملصيهعوضأعنشيأرلبلهو
لطالهافىال127سنمهىأبئكأيفحطيفةترالقالوونالماحرعدبنالمكأرمممحتىم

سةكلكةاليهكادبحملالدىالفمحاليممنلظرمارلبه

نرلحلعاخاالكلررالىلثاكرمسايىلتحهجدأوالنصيرقديمقمطينيقوالطر

ثيرألوايمكاالدبنهـلالدالهووالهضدنلالداومصرلينالتجارهالميالدلتداول

هذهأخذتالميحكفل02سةولىصأوللعيسقرةللتحماإلمحمصرطلحأمنفاجرونماجها
الىحيلةاءالميناوصارلمالنصير4وصىلحيالدللطلجرسزمنعظمىأهميةبقالطر

حفرأغلبوهوالدى4يمصالوالهندىاللحيطوسطالىاألليضالبحرتحارةتصل

لبطاروارماقالعآووأقاملتجارهزددكالطولهعلىلئوبقالطرهذالىاآلالرالتى

يةبعدقرممالثاضاأعلىوقامتيسلزمدينةلقوموالدى4لحراسخهارمالمدلحمراا

قدقيمدينةأطاللاآلإلىالحهةدـهذفىوالتوفيثةالحططلىعيذابدعلرأابعد

إسائيللىداوديرسلبنسليمانكاناونرالتىأطاليمديخةأخهالىلعضهممبذ

راهاضواذكرهاقردووضواحهاهبمنالدالستخراحالمسيحالحاشرتجلالقرنلىاليها

ولاالكالملأخبارمنالتاسعمحاحالفى
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6هادسنةاالولالقررمنالمرىاللحاالوحيديقاطرمثابقطراهذاومارال

العتهبماالرعلىيقطرقكنعيألولكةالحاجمالىقاملةيخهاشجرقالدرمعرتساالى
ألقاالبندفدارىليرساظاهريشسيراأهميتخيراالبقالطرأخذهذا066سنةلىو

هدلشراجمهالبابصنعهأصىاذاوالمافطحبفللقامملهااامحسوةامعهاوأرسلمنهالحاج

دينللتجارةيمآكراسخرتكلولكنهاعيذابفطرعنالمجاجدكابيفلأخنيئمومن
وايغرثرقاا

لظرأ4أههآلفصيريادةزسسبةئأشيئآلشأهميتهاتسقطأتبمااعينيغلهرأنو

تالشىحتىبهابحراألتغيراتمنأمنالدواماههاعلىيحعلطعيجالهاحليجاالن

كيلومترثرةلخبمساالفصيرجنوخحمافىالأهـالوالطاإللمرهأص

بالدالىيةالممردماكراالثصيرعندسوقبىالشابطرىضلخدينالزولمداهتم
لىالشتظلكبعدثعايتمبهواسخرتأبارهوأكحلحلهسءبى3الوهابيةزلحربلمحاا

والنحاحمدمالددادمهمنيهمااحصستال

لهمحطرأؤلارهـمىتشهيموتدشلهواالدالىمطرويقاطرااذوهـ

أصحلحهاممةقدلخساقيةالعركأومذهدمطأومنخارمرالمسااليهايسبروزعنر

الاملبجاوالىالمواشىلسقياسيرهاهـالىوالشاعلىخدنحلالشاهمبراالمرحوم

البزستخنهاتمنادمالىمحةزالالىلىوقرريندرالمساحةالسنرامححودةماله

نمالالمحالافاطىيسيرامماكنوماألعصيمرمنايدالىالمااصرمهااليآالسوس

كاكانةقدببهمفايرمصرصااكألناالكلجفمطرقيسمىربدالثرئ

فبيألمنأداصايقيمو4اللفيطةمحطةالىيححلحتىمحطةكصيرةبصجثث
بعضهامىأالروحملةنحيلالحطةدهذلىو4ابجاةامحؤمنوبدةالعباعربمنالعشاإلت

يسبرومنهاةأئارقداوالوكالهمحطةالىليححتىيقالطرواليناللسابطاعد

التىمنكئيرفحخطةجمولالتبركامظومساكاهجولأجيفمطرقبمىمطرقف

قطبيعيةمياهخزاناتوفيهاطاماتحهيعطرقيينالممرءماسهافديكذكان



اطرمينطريقه

نةؤاليهابمائةينزمارمندزحلزويةوفرعويخةأئاروفيهفراامطرق

وصلتعندماحفروهاالتىلكليزاالبرالىيقاطريسخرامناكومندرجةبعيئوأر

وقترنساويينعساكرالالجهقمتعميئتلكالىواومنيسارالقصيرالىيحرأجنود

بقلطريسيراومنهارئمتابنحوأربعةرضالاسطحببعدشلبزماعهذومالمصرالماحتال
وهناكبءلالستشفااالسنضيقصدهويتيةكرصمياههمعدبهانبعوبجصالضالى

ومنهايساتريينفويأللمحرعهتبيوالحكرمةمماراافبهاينبتكثيرةعاتمسش

الذيننإللسأهلىهعاعىالماضىلفرنالمدينفياذدشولقدكاالقصيرالىيقالطر

لفطرالمهمةالحظاتمحاضمنمننتء4لثىلفأبنعشرعنونيدكانواين

هرفالىماالمنالحديديةالكةعملتللتجارختىالمححيرمستعملةيقطرزالتوما

م581الشاسنةعلىسيرهاعدكانالتىإلتالعرعوضأعنمدقسعيدباسثايىالسو

ديوادمححموصدلهاوكا4اليها3ـهراالقمنالسياحلحلءيالصحراعارلىالخيلبواسطة

الخفحارلمجوقاآلنوهرمحروف4الموسالىالداخليساررعلىالمرودجمانيسمى

حبوبامحهالياوالمحارتنقلامحرالينالمصيرميناحمهمةاسخرتدندصومعفديما

لمنثوخالفالمكلوالسطابنوالالسجادوانملهليها51هذمنشقلوةجدالى

رتوصحابرلسواإداحمرفنالحتى4قنافىبهردخطاسوقوكاويخرداالهندواردات

سيئنحوعئرمنوأصحبحتأهميهافئتالرأسآورأوالىلالمحاصنهصشسل

الواحلخفريدمحطحةإدارخهافىلتكاإنويصابعتلديرتاةصغيريةرمأء

طعونلحيشعيصلشرااكبالمرااسطةلودـالمسجديسوامنرونبساالمجاجبعضدوكا

أومعالمحملالعطخيقطرهـأعنكاديسيرابهمعاكنوايومأينثرنحرعلىمساهـتها

نحومكنقالىفيصلاوغأوالدعلىمعرمنالعراومكاتالتىالفوافليخرمى

لركةاممنرحيلمعندوعقبهيقالطرهذاعلىرتبركمالحاحوأؤلمنيومآخسين
08ستأمبرأللمحملالدبنشهابعندهاسافرولدهاالستادارالدينجمالاالمير

كابرأبةاألميركنايأصبىلمحوأقجيلعطةوودجمراركبالىإذاوصلنف



ه0003مينلجرايقطر
مناركبيجمعثمرمهوفوذويهبجمالهفلةالفامنمعيننمظصويرتبإجاط

بسيزأمحاببعدأنمحرالىمنؤلواحيمبماعةأطرافهبضبطوالساقةالطليعفالى

الريوسطفىواالموالالحول

التلومنبةوابىالسويناكأاالمطقةجداوخععوصحآلىشاقالبريقوطر

الرجمالماقلىتجلالحىخفافافيهاتسوحعالليةرأرضعهاكيلومزفمائةش
لهنهأقجتءالهوالطواحيننواطيرأشبعهـثىبواسطةااليقالطرالىفيهاواليهتدون

محازدعليهالتىالمرىبعضلىكادوقدثربموعناؤهليلبقالطروماعصذايةالظ

علىسعرقبلاليهاايرسلونهاكاالدبناطجاجمتعةواال14ومؤنخروالذللميره

لىوكانطيقالطرفىعلهامشعةإلتتومرصوصةنظبراجرفىاالمانةسإلل

طعهاديكاالتىطاتعااسمالكلوردالدالالطوراستهاالجشدطمنفرمافرىمذ

كاللةللجهامحفقوالىصليناركوتدةوطةالمحمالثاهرةأسمنابقفىقاخاط

لهاجماحارجودهأصمحواسرههتغالمالاألحرىواللامناسالتىالمحسل

هرةالثامن

الحاجبركةالىإ
ءارالحفراالديايهاوولاالهـاشادصرعمااوءرالبيصااالدد1

ينعثرلةمساعلىبالسومنبىالغراطشوبونوجدلىمحرودل21

والمثيعونونوالمفطهالمرضىيرجحمناككانومنيهلومترمنها

رمليةالمسافةذهواالرضاثوالثاوالئاقراالولاالطو8

بشدةياحارمبوبعندأخرىالىجهةعتنفاآلمننا
العلىه6

وأرضهارمليةحسجنادل11

قيةوساالغورىعلمنوخانوشجروقامةنخلهاويخليبةقر21

بةكقرتسعلبهاثالطماحواضجاوالىصرحسنالناالمالثعلمن



ءمينايييبئطر3
الطصاعه

طرفمنالئيرانمنبعةأرايهايرسلوكاناطجزمنقءغال

فواللمعقىجعحئالساقيقلأللحيضانفىتدورفالفئالالحكومة
المحمصرالحا

ولاالإلشاباسوالدالنعباصبئرأمأخيراوسحيتيصفرلزد21
عطنوماؤهااصلحتها

جتىالردقمنطويمسافةبشحدرمنالمسالريصعدايهاوالعفبدا7

األصاعدزصحاراليةالشرالجهةالىيزلأنأرادذافاقتهاالىبصل

وأخرىناعةرمليةوأخرىتارفيةحجرأرضزالفىوصاعداال

فطعيسمىبهالوجمالااليعالمضيقيمرأنالىأوزلطيةخشنة

لقرنافىطورنابنأصلحهباتكلرتحلزوفىافطع11هيقوطرزال
األولشاباعباسثالئامنفرنافىوونقالدننمىراكاك

للهادعنيزلالبدأنلرفيهالمسافاندلكومع4عسراثاكالقرنف

والوضعهاقىعاتسضسالىالعقبةيقطعحئقدمهيسرعلىو

وديهاأيلةمعونهايوالقبيالقرالعفبةمذهدونومناصعود

الداودرالمدةليىوبمبثرثةلعإصوبمحدأقدتجةةاهثط1
معوارسوفىوالهداليرءالتاادقدسبماياراالةيمءياوالسالماصالةا

علهكاـالىولىفىاااطرارحعىصلمادولمالطرالىاليهاساحلراصا

ارسوفىهـالالدوءللحارةجمرأىبمللكرةأصواثاميهوكاوأارةالقا

اسرؤلةأحردعهـاالاصادكسبعروةالطوسلم4عااللهسدىالأفولماامراتوا
تشالىاللهبملهصورمعداءياللالةاحاعليهلهفيمبئاطفوأعطاهوكاطهكاحها

حراوالرياموجارشعهمأيلةوأملرؤلةليواللهرصوااشومحدااللهثةأهداجما
ممأحدتتالحرواملعرايواملءااخاااهلممهمكاتثوإفاودمهاللهدمةلهم
يرثولهءاءعواأديكلالوالهاالسثهأاثاطيةلهوالمسهدوتمالهاالفييهدثا
اللهرصولالسحسةكرجلاحطىاحمهداكامحرأولهيربدوطريقأوال
معرايافسارااصليدااطروعليهالىءاالقراسولى665سهوفيوصعايهالعلى

روأولهااكهصصييادمياهواحىااطاضلىعلهاحمىصمواخدااليوبىالديئصالح



هي00000000000ابلرميهطريتي
الىسا

السفرعلىاالسنرارهمالبهنالذبئالمقطوعينجميعأمرالحاجبفصل
بستأجرثمالبقسماطالالزمضنالمؤلةيعطيهموأولفقرلمرضهم

يصلوفهاكاكثيرأصاجدهإلىالمحمصرأوإمايسيرمبمسفبوكالهم
الجنوبجهةالىالحاجعباتتجهلهومقعرفةمناالسنرولبعد

إالاليعالبحرعلىجطيندينطريفهامضيقوفى4حمارظهر
جمالجم

العظاهأمصحونهاوالشرفاال49
وميامكذبةلساتيئونخلبهاو4مغايرشعيبل31

وعبلىوشجرسنطونحلءوجمهاماالقصبلمجوندا41

الجندبعضجمهاالعئمالىسيمالساطانألشأماقلعةوفيهايلحالمو21
لفحماونشجرنهاوسللصحةرطجيرجيدخهاومنالحراستها

رةالمحاوالوديانفىممرةينبتالذىشجرالطرفامنيصنعونالالذى

متركيلومائةفتهمساتبوكالىيقخهاطرولها

جمالالاطتسيرفيهالعوزشقمضيقيقهاطرلىوفهكفاسل21

اوالطروالسنطشحجرالدومارادىبهذاوجمال

أللىثالنةليهإللجبالمحاطمتسعنموهو4عزصطبلال29

بقالطربنشعبوممهالمدينةبقطرفىعليهمالكلسيأفىاوجه31

بآبثرقرقجنوالمنوالمدينةوالىبآجنوينبعوالىالمحالعالشرقا

صيرةقرلهاآلنطوهعمهااالفروطردءعوأحمماحىراوبراالمديهاصىالحر
اكاوعددكااهـطودطامحهاثاداحااللطادصالهاامه11وةيطااعرأيدي

ومعانليالعقةوواصاطاوبررححلىصحاروماومأوانحياصهاوضماثهعيريدال
ءالنتاطولاطليديمسوماالمااادسحالوونحزصصوالطريقشرليلومائير
وعروطريقهاالمياهللياةءرمحرامتركلو003نحورشماالالمقسللتوبكاول

يهلوص003نحوالوينىوبوينها



ميناطرطريقه
ااصاعة

يخهاءوالماءحرهلد61
فيهاءوالماالحنك29

رملوأرضهاذات4جمالحماللالحتسيرفيهوفجهامضيق4ءراالحو31

ناعم

ةصطبوأرضهاسيةنحوفجهامعادناظضيرةل51

رةالمنوئعرالمدينةوممعظيمواكبآباحنفالالمحملىخلهايدوينبع09
لمدينةايقطرىعليهاوشكلمحمراللبحرااعلى

وماؤهاماحالمحميفة81

وماؤهاحلىرةمستو01

ابعضولجهاقلةياعةابعرلصالينحهاوييهقرواخراأل41

وليهاضاشهودلادعهبامؤننحمظزنوفيهامحاالحراستصدا

ينةالملىالىيقالطرومنهاتتعزع4لىكةتالميثاوىبهعصهارج

امايرياوطرالفركطبقوالطردالسلطيقاطىاأمرعدنهء

ابحرايخكلىقرو4ألعديمةبعضهميمشهاأوالثضجقاوىالنديئرا29

قىثرااالحنودألىيقالطريتجهومنهاماؤهاملح

بساتينوامزارعفيبحيطمابهضرةنمنهاعيالنهروخليحىال6

كاداماعإنونيقوولةلزالتمونهايشماؤماحلىومناكعسفانيا8

علىممرانيقهاطروفىدافحعارعأوسمعايهاللهلىالنبىفيهمرألتفل
االجمآلجمالاليسانمزنحوكيلوطول

قمجونةالسيدالمحقرهومالظهرانأوصيرفاطمقاوادىىواث51

ومماالتنحبمالجدبدةالعمرالىنمغوسمالثعكليهصلىالنبىوجز
الىارأهرنمالىوشهايهاوأقرلمجحدؤهالجهةمذهمنالحرهحد



ه7مةالمبمم
ساعة

المكرمةممة

الجموعكم

تكونلومتراتيمنةارااوااساعةفىيقطحالحلطانحابوع
الىكانوايطؤيأكيلومترليربعمائةوأرألمآيالبرطرمنالمحكةمصرمنفةالمسا

االقلكليومآبعيننحوأر

جدةالىيبحرمنهاويىاصواالىديديهاهـالسكةيركبالمصرىفاطاجاآلنأما
شةالمدفرالىبسامنالناسومنأسبوعمنأقلىلىاياافيصلمكةالىومنهااراحةبابه
المحمصريرجعأوةالىالقاللةفرمعبسايدرةارندويهزالمجاالحديدكةالبقبطرأؤال
ينبعومنهايعودالىالربقبطرالمدينةالىالمجحميسافرمنومنهمالمحجدةومنها

كئيرأمنيصادتلةالحاهزهلىنهولالشاماايةالمحأزالحديدامعكةيركيماأورلطوا
أنونثيرانىيرلذلكهناكالمجرالصحىءإرلمضالطوالىصرورقكودقهفىالمثمة

لقضابعداوالمحمصربعدالمجحيعودونأخهميارةاريقطرفىالتىبةللصعوحلىأصن
يعودونوطديدىايقلطرلالمدينةالىيسافرونعادةالصحىالمجريالزمهاالتىالمجحةملى
المحمصرمبافرشها

أظكرممك
عرضعلىههروصهبنحوالبحرسطحعنتمعممدينةلفرىاوأمكةسوذمكة

ميماهـاعهدالىيتهااروتعسدقائقد9ودرجة04طولفىودفيفة83ودرجة12

ببنصعادقصىوالمضارلجتىامانيفىبنوهيعيشوكانلسالماعليهماعيلإسماشهوا

ئمومنالكعبةمحولوالبيودالمساكنفيهافبنىاهجرهقبلالثاقالفرنالشامن

التىحكومتهوفيهامحللالدالمجازقعحبةوهـسكاصمةاالنالىارايدفىشأخذت

والمالىيمسيداطيعمونهوأمرمبفالشريديفىوهودارىاالمحقسمينشقستم
الفضايابنظريفلشرفاوعلبهلبالغافىيهآلىلذىيهون11ا1بدومولىالسكرىوا



أةجميمل
شة

أتسحهـبيرة
أطال5فيأ

أدطروس5تتفي حبا0أتتءبرةأ
إلهعممرمحتإأنر

رراآ

101ءحىبخم3ضأل

ولآلمبركس5ر
ضمأعهصضد

حيهءثؤ3
قيء



مةالمكرمحة3

أمااألعرابأومناالهالىكانوامنانباجمهاأرلظاماتحعبعلىفيهايحمواصبسمة

اسلطاناقبلمنيعينىلذاضىلقاافيهافيحملصفيرايالقضاا

وماطوالكيلومزاتنحؤلالئهفةمساعلىلثرقالمحاالغربمنتمتدبنةالمدوهذه

سلسافينمنححرالجنوبالىالشألمنوادمائلذلثموضآنصمنيقرب

اأعلىأعنىوالجنوبوالفرباضرقجهقامنببعضهماشصالناندتجبال

صهاوالسلساالثماليةبهاأبوااالوهوعلىعليهادماقتشامدأبنبتهاالولذاثالنمكة

جبلثملطىجلثمالهندىجبلئمفيقعانجحلثمبآثغرقالمالفلججبلتتركجمن
ابلدحيئااللهرسولدخلىجهتومنمكةأعلىفىالوحوومدفىأخرهأؤلهلفتحاماكد

لهأوبضمىكدمجبالآلبتلىغرحديدةأبىجبلمنلزكبكافاليةاحنوأماالفتح
الىأدقبيىجبلىنموباتالىرافبالتصخرلكدئ6خرهفىلينةوألف

قهـالمجوتعاعيقىاهاالحرمجهةمنبالاطمذدـسفوحوصخندمةجلثمشرفيهما

لكبرلجتشلأالفنحوسبعةهادعديبلغوايادىفابالىعليهارجتتدالتىكنوالمسا

كانةباطالحجكانداوااالفلعلىلفسألف000003تالحزمنفيهايحتمشداصغروا
إلالدوارونهيمايهاويمرجدةكنشبممساخهاعلى3ومساذلكأضعافالناس

لفرارةالمهابممساوأعطم4وكرائهالعظمائهاكادلباالماالظلىلهاوالحوشةالمسرو

جميلةئيرةبموفيمميوتكهومساطرتوسحةعهالرتعادجاشعبمكةموقعوأحسن
المطلبعبديفللشرارعظجةوفيملىاالقىاكالواليحنواموظهضهيازالتريالطرعلى

ومعيحةوالملىمكةواسضأمالكلهالدىالسمافعدللسيدعظجتانوداراد
زمنمنالناسلموسفىلتهاموعظمبالحضارةهـاعدفدمعلىبثكةدليىذالث
إالبيتاللهموالثامبلصرزهموجودبمهومماةالعدأثارالعمارهكرمنبدلجدآشىبعيد

علمنممبيةرالهعةالصناالمظروجمالامةفىهوالذىإلشا1ناصريفالشر
كةبيتأحسنيمونأنيصحو

نجامابربكلبعالمطلىالبىومداالساومواآلثبماراعهدلطاشلىصربصلماك1





6سعرمهه

لكاماايميئعلىالمسعىصقعبادارابنفرىورالفديكلقالدبعضكنلمساهذطوضمن

واالسالمهليةالجادرةالمثمهوسفيانارأبىأئاردللحرهالشمالىلشرقنحاووةالمرالى

الفتحملهاجعلوسلمالتسكليهصلىالنبىأنالحظواولوجهالمفومالعنايةوممحهدمة
الحلىنل6منآكانالمشركينمندخلهامنمحترمآحرمآاجعاحيثشأالكبيرأ

عنايتهأعارهاشيئأمنثكةاررىاا

قبيىأبىجبلممايلىبيةابخوالجهةالىئالليوتحماماهزاليئيفالشروالحرم

شعبتمشعبكللىلمجهونهوهاشمبنىهاشرقاشعبيتلىراندارالخيزالجهةهذهوق
وفيهاالحاهليةفىالمطبعبدلنىنتسماكنكاالجهةهذهوق4عاعيلنىشعبئمالمويد

أجهةخصوصهااالخرصمنةنواصالجفبشقرأماباقىاألشرافكثيرمنآلنا

أهالمحمكةالئوفمدومنفمالا

ويحتلفوهوأكرشوارعهاالشرقالىالغربمنيقعلعهايقطرمكةيتوسطو

ثمرفالبابطيسصىجرولبامنشدأغرافادارعليهايالتىالجهاتبتالاصمه

الجنوبالىنعطف11دثا4الشاميةسمىلشمالاجهةمنالحرمالىوصلدااحتىاشبيكةا

وداريهالمصرواكيموالتاخرافالبوستةجيادوفيهنمالصغيرالسوقسمىلحرماينعلى
يةلطواوقشالقالصحةارةإدجوارهاوالىبالحيديهمونهايولمحثمانيةلحكومقاا

الغزهثملليلاسوقئم4لفشيشيةاثمالمسعىسمىالصفاالىلاوصفاديةاالميروالمطبعة

وفيهاالشاميةدهىلحرماالهثمالالشمارعااالمعلىدابأوالشرئيمحمةالمحهـابومنها
بمةوليساضيةوالزيهروالجد4والسلمايخة4والنقاوالمرارة4المدينةسوق

وظيمقالميادبنيؤدىبسعتهألذىالحرامجداهـاالمحناللهمجميميةكرهاميادفيعلى

الحجزمنعثرمزأوشاهافىحمسةالىفيمزدمعتهلمنتحتللطرق51وهذىالكبر
لتهاخصوصابنظايعتنىأنمكةالبلدىالحلىممايوجبعكلىوالمذارهالوسةفىعاية

الموسممدةوساليواالللدبئخدمةرليالالنوأعياالعلمىالموسمصمدة
بعدصناخرلىالمصنمنادتينائمآسدثحونيعراباالءالبالدالسيماأهلىيرى
اداحتىرقبتهمفىيطونهمابخيطبطؤيروافمايمايسحونهماوالمريغمروهمابرمنأن



المبهرمةممة4

مذهأنوالوعليومةصدرهماوأرسلارفعوفذارةوجودسواعدم7
ءالهوالتنميةمماسالخياشهايفةوظألنلهااستعمابيااللععهاأكرملىحررهاالسداشة

يقطرمنارئتيناماسدالىاءالهوادخلولوقيآارئتينالىتسوقهاالدرانمن

اضاراأثيربيمونالثوهمعهاإللدمليئباالددالرايممناهااجاليدالهالم
محمادطرفيضعرنمفااألعرابصوصحآمنوراليةااطقةاأماوالعيلعبالته

آليرالواغاوارردااءاتعاأوعمالهمماشكلإق3وألثوثلةوأهعدكمكوفي
كاىفزعونةاأطرافعأمنىاالساهاأ31أنواطبعزمنةينديمو
ولنداالسالىضبالمصتسىأنارلجدحتىهالخظامحنواينةالمتباءيااألز

الحجبفةيرلتأديةيهااوفدمأسمقد1إنايابهاردؤاداليأمنفيهارجاليارأيت
النانواالوسمازمنةيممنحمالةاااحهةئسبهفارواامصثىاداضتاوملى

ليةامثمااالحقوةوافودوالحاالشرمهليةاثما1المحةوارقندلىأها3نيهاااوا

وماسوىشبملىاوالعالمسفلةفىاضاعتانوااصكشانيرواوايةاخرا

صودمنمشخحرألف051ودكألضدآلبصكجإلمىوأأرينةارسطفىالثد

فىاآلدلاطفىكاراهاالعرابمىاقوناوآهاالىاالمناا111
الىأ05

دحضموتسمنوحضارأونوبودحارلبموعاابأعر52

بونربحا02

وهط51

المنهـوراالالشاالنالخاواالالتايهااوالطااا1يحوبئرأهل9

بالدهملىشائعةةحلركاصصأيااسمهرحلالىلة2
علىهوانماعهمايعاءرسمةلحنةاآلدخدإلمجلالررربالدرالعداد3

أيوالهمبوةتعوعيرهمولالاوركطمأأخدالصاحاووتربااوحه



14مةالمعهـيمة

وأفغانسلمالية01

شواه5

مغاربة5

نجلمةاكاةأ8

لمجموع0511

تحهلذلكيةالتجاروخصوصحآرالماليةإلالمويششلرناالغرابءؤالوأغلب

توطنتالتىثةالفدالبيوتبعضراللذكرلكوأيدبهمفىالبالدلةماوأصبحتأص

وةوالئرإللوجاهةاشتهروفيهاكسيرممنخيدزمنقمنممنهيفى

صرقروال01لرذةايمحاما01ىهلىلدافتاضقيرالنودان

نورشلهوباجانلبمؤأحمدزاالمررهبشاقاطعبدرعبدالثكوالممتى

لياس01المكلكرخوجهسفبلىلوشاخوجليهاسداطيبا

اخاطجيرالفرعرعهار

قدسبالمدبالمنتياناأرشديىاوبواكوىابتااومبماتالحاومن

اضومد

اغيجاناللداشقلىلعاابيتكشكيينرلبخااومن

مىإلعيرعهباديمحلجاالباالبخيدرصضباصارمطضااومن

اشغشقبا

اعيناقىاىلحراشمأشملشواماومن

الحلفرملى01للىبزرالدبيضالتركاومن

القزازواسارالرشيدىوقاكقزنالفطبيتيينالمصرومن

اخصىالباا

لبتهامنرماهومشهوالهاعلىكرناذولإيوتمذمالأصقبعخهماختلفوفد
االليىديةكونهايخرعراممامىاذكرهامنامنالرضأنعلى

6



الجكرمةبمةبر
مكهصحارسوادأملأوالمعاشغهرةاللمصاسبعضبعضممذداالجناساختالطومن

آلوعظ4ضولىالاالوداعةطبائعهمالىقدجمعوافتراممخاخليطأخاممخليطآلى
وسكونلمثركمىابهوصمالالممرىولينرسىلعاياموكروىالجالهواستىالز

ارنجىكلرىلسووحركنىومكراالهندىبساطةوبىقالمغرحداصيئا
مخهمارجلىفببناضىالبداوةوقثفالحضارةرفهحمعوابينشاللثىالحبورن

ملىصمنئوأغلظادهوقداستوحثىيديكلينوضحعتهبرفقحديئممعكس6قد

حضزلمثىماتكلمهبطقنمالحضارهطبيعةفيلىتغلبتوةالبداطبيعةنكاحتى
الالداالسالميةءأزياوعحتلطتنشاهاالتىياصيمأزالىالخلطهذاوقدوصل

فىالخصوصعلىخنجرشاهفيهاقىكيةوفطفةسثاميوجبةمصرىوقطانمنليةممامة

يهريمةراجماالصعاالجدأو3ليرامايمودصحميلبآبشكلأومنهمفضصأشرااالحزام

يرالطرالمشغولةالظرافةياقتهوعلىالقميصيلسىالمهيراحالحارجلىثدقىهذاومع

دالصاالتالحظألكغيرمئالالرجلفىوهوطاركمهيشبهءشىيلهساورجلوعلى

عليميتظبويغرمادتهمئللدمالحهذاهـصيكلنالتىاألشراطبثةى
هـطدوابماموهوأادجدأعنورتوهىلذاابحتابىلراخيضهوهوخلفهمل4يدجدخلق

آصوصولاللىعايةمكةأهلىدأخالقلوماوعلىالمجدءالعنمرودكاحممنكرعلبه
فيهماسوقةبعشخسةكوعمبؤخذعلىوالعنهماللهرصىليقمنهمالعاالطبمهفى

ةحترللهلحتالغافىمونعيزاتراللضنهمادوصلالحلطهذاأنلهيؤسوالذى

المضافبنؤلونوأوغيرهاأوهـقيأوالرسيصمشؤهةليةالحشومقعاتوفجها

ومنهمبهجمامصرفافاالدمعثفالنقاصاللالنحقهذايفواودئ

النحفةاليخفهلظهلهأوبؤثفالنتونهذاليقولانمؤنيمدالحرفمن

واكبونالمربنهياصاالليمولونللحعياالصحيفةفىامعلاالنوشمنوالخدفون

لعضدنافمأىنااقميفورندىغيرالمنفىاشخمانيسنعملىوواربهوااصبدل
كلناأىثاكهأيقورنوتفتحهاالتلالحبلفىوءصرالباكلالللالفىيقورنو



4طالمبهرمةمة

منهمثرسماعهيممماونافىثهوائممنالوامصيبتىفىلتىوصحاأليقودونوخلصنا

مهزلفظارجلعنبعرونوفالنااحفىثاافالنازوالالحينهذاتحيئلقولهم

علاأىوقلكذابهاضراىبهنهيقولونو1أوادمعلىارجلبجمعونو

3ثانجعمصونأوأئعفىالوسثعالداإلستحسايضأاليفولونوحذا
شايةوباعفلهمشلحديموونوالثدعاأحلعأىلمأاكجدفصخوألاجلسيعنى

العوفيةااللمادواالرضمنللفداددالولواجرلمهاعيحلموللنفطان

واالدأخرجبمعنىوالالرصبمعنىلماألرلوأكدعليهأىعليهألزكنو

الحسنمنالتمضيلالنعلأشكلقولهميستعملونورحفىلمااغدولعمبكعنى
هذاقيقورذالمكثرالأحيايستعمهاومنهأحسنيعنىهذامنأشكلاصى11هذفيقوون

نجرانأولالدصرةبزفودونرةاللبزواالوالداليسمونوأكرهذايعنىمنأخكل

همتماأىماهرجعهيفولونفمحنىعمالهزجلمظبستعملونوأوالدهأىمالن
نبستعملىوللبطيخلمازبوقروالبيهواللالحزاسالزكيةثصحاقناللعظنيستعملىو

شبمولونوللشباكاوشنرألارسيقمثلوالةالزكيةاتالثيرأمنيخىدلكيم

كانوانالحياضذهبعمارقامأجممىرجلموهوارانليدقيزعينمجرىحياض
المهندسينبعضوضحمنأألظنتها6األألاالساوىرطلةلهأوهلىالولتبادرلدهنى

لماظاألضاهنهمنالثبعددااستحملىكااميناهذهاصحالحفىنايحملالذبنكااكاالفى

لتذكرهلماالبيلجتألفيموونالجهاالحديدبهالسكةلىبعدورةالمنوالمدبنةكثيرقفى

للمكةشمالدفيرلوالألحطةالثهاستاسيونالوأكاقالسكتالحديد

الرسوجملوأال76إلاللهبةللعرثااجوناللواشاشأ61أاألاشااثمامالحديد

الستتهصاثهااوقتبسمحالغااللماظوهكذامنءاألبخاشأولاسللمستخدمين

السادالعبربهومعاهآممفر1
تمزعىللهامحرت2

فسعمحرق3



المكرمةمكةاا

بهالىكاتوناللتىالصحيحتاعدعاقالفوااعيوعدميةاخمحوأعالطههاكترةمعوهذا
أنوارهامشرقيةالعريآخراللغةمحزوالضت3بينماواقأوأقالمهمنهمأيمتقو

أرسلهالذىالعاصبنمرو1كضابايةونافرقىحمةعلىإدعزتزهاوامحاومظه

اسيتخنالتىلمالسباسةثرحبويهلهيصفهامصرعلىاستولىلمارطابابنعرالى

شاالثطشازانأوالشرالمسيوأوكتافىسماوتجالمرااالزحمةلشرهذهوقديها

يهالبروجريدهجرنهابرمتهولثلمالشهيرفالميجاروالمردساويهيدةجرفىى3الدانا

فيهاهذوصفوالتىرادالمسيوأوعليهثاعلمالتىالتعليفاتمعبةالمصربهساوالفر
راايجفىالفراثدمىانةعصهوقال4العالمالتصقابالغةااي6ركأمنلهالبالك

مؤمعبتعدوامنهحتىونهالمسمدارسجميعلىيسهرندوجوبقرحوا4زهوالمجا

االستعماروسياسةالثالممايعيتنظيموكءاالشياعلىالحميرمحةالتعبلةومناالوصف

العرهذهفيهالفئالالذىارسطمنةعاللضهلىضياععلىأشديداالسفأسماداوانا

ةلالغتهولفححاحتهاالسالموصارمعجزة4المر6دتهالمةنرلالتىالفرشيةيفةالشر

ادمميالمؤميىأميرالءاوموليرالاالمداسمالكنذكرائدلهوتعيما1

رالورأعبرحلبمصفهاعروعرحهاشهرحلولهاخحرايخرةءعبرادةقى
الميمالقحاركحريباثتللىصكوياروصانميمالعدواتالماركاصبلاوسطهامجط

واحهأرقعطمهمحاوكزحاللهفدرعهواللاالرمىعيودلهرقطاتو61اتروا
المراصصاراالصالىياندالمرىدالحمىتيمألاطادسعلىصىة

تكملدااالكابلورثالحالطرءالمحايليىكاوروار4القووحما
محررةملهحثىددلكقلهدرىوحلسحرلهلىلداماكاوا4عقهلكعىدتهري
ايقيهارمالماويرحوهـأهاويدرواالرصلطوبحرتوثررةمحمةو

الندزشمرسقاويأضىالررحأحدثداهـاليرحدهممهمفاكممممىصراما

دسوثاةعصهيادءعاماؤلؤةالمؤميراإمصرالحيعاالتدوغدا
هدايصيروالدكماءنالمااطالقهالكفلىءزرقادياحةمىادافىءصفرادزميحمط

النمراخرللشأسواالرئيسهارخسيسهاموليقاأالفيهاحلهاوقرطوييرماالد11

المااحاطالققررمداعهاوقىحورهممادتماعهالمثلثوارواصااداال
والمالالملموشسالىواللهالمالارساحنصاعصاءاالحرامدعى



54المكرمةكة

الكتابهذااالولىدشأتهوعلىاوتهبدفىوهوالكتابهذاالعاصابنجمهاكتب
منبهمايليقوأعطتهينوالغابرفادمنينالعشراممرامدنيةادراجهبعئتممنالذى

مصرمالزمابقىالعاصابنكتابإلنلفتخرأنعلينابجبففواالحزاماجلىا

للاآلنالىقاكاجهاآلواليزالعشرقرئالثهمنوعمربهوصمهاالذىالطبيعىفارسلكلذ
الناطقينمفدمةاآلنوالحدللهالذيئيينمرالمفىغتهبالتأفىوقلىارمانوالىأخر

انكتابومتانةءالخطباايهافصاحةالضعلشاوقدأيامنامذدـممصرمفىفىللضادحىل

خيرأوأللهذاجؤأليمونانوعسىاالسالميةععرالحضارهفىءالشعرادالغةو

خطيرومقامكبيرشأناللهءشاإنرائهومنلهميمونلبنيها

كطنديةتلفةالناليتكممنالمطوفينومناللزكيصيتكلمونمحةأمللبوغا
ئمهمالكلدالصرفةبيةعرفلغتهمالباديةأملأماوالصينيةوالفارسيةحاويةواوردبةواال

قبائلالمظهاباختالفثتختلفمحصوصةلضمنهمقومولكلمالايتكمونممعمااذا

نفيقوسينأفتقبالوعتببةبةصقربةرززايايقولالقافيفبمننم

لينطفودأمابنوشيبانكبدلىسبداليبويلىسلببوكبكوافىسواسب

الماتيطبونلكذ3وجبوجليبجوادميثوكمعطشهرسيةالجمافلل

يلعظوغجماللإللمافالجطعونرباوااءوملةجربقامرلىالرسييقولونجما

نمفىثمفيقولونءساءالحأيملبمنخهومكهققولهمكهيمءدإيمايقلبمنومهممحرية
وهكذاجمجدالوفولالحجياطجازقوبمالكمةلىينيرالحركاتومنههمن

1طشةمالمنالعديمةالخمهمفىكانماأفىايومالوعراليزالصالكلوعلى
2محةوال

كقبكورقعليهعايكفيقولودالمحاصدكاعلىاصاشيىميمختةال1

ليثىاللهمقليوارعلكقعلنيقولشنأهـاببقدمىومهموحمرةرفاثلوكاس
لكماللميثلى

وعليكصكلييطسسنيقولورسيأالمدكركاهـتلىوهىوالككسة2



المكرمةممة4

6وتموانيةلطمطماوا4ءواالستنطا3صةواط2والححة1والننة

المصرىناصفبكفنىطالعربالتاتفيكتابثروحممومما

لتقىلتىاللهجرةالتاسعةصنةامنمخصمسمخلهاواليدهمسمونوأهالمكة
عامهمبعدالحرامالمسجدبوافاليقرنجىالمشركونكالاأمنواالذينأيهايايفةثرلاآليخفيها

أالاليحجلقولهيفةالشراآليةهذدولشأعقبالذىالموسملىينادىعلىوكانهذا

البلدالحراهدخولهموعدهالحجمنلنالمشركبذلمعالمراثوكانهذامشركبعدعصاا

كانوالجقونيةاطواوخبثالفميرسوءعليعمنكانواماالنهيمعمناسكهبهاتتمالتى
التفرقةلقصدروصحديوغروذوينالملياحربالةقباينغلوالشقاقرابذ

ارندتوسمالئمكلليهاقصحلىرسولهاتفداالخععفاراومنيمونالى

ممحتىمنهمشأتبرالمثركيئوذلككرألىليعةمنأياهعضرةنديرهالحزأطرافىالرب

بقالىيمةومسيايرفىولهيعةالشمالفىطليحةالمجوقمنمادأنءهؤالأعسمنكلغ

المالدوسطفىلمسهعوهااللدغبروقامالعربألدشرقالمحامةلىسجدمع

وأصيءعشرلواألحداليهمنثواردةأهلىتالالىكرالمسطميئاستنفرأبولكمنا

الكرعكيرلوتنوافعأكبماوااومهاداةالهمصقلبمىةاا1
ومميمتضىلطوكالصأسووعلمأالوعى
خيراالعمرالعمواصدصىصعىولهمصلعياءااقذىهالعحةأوااللتى2

رهدياهـوكا4ليعىافىااللحمثاالحمرحيرالمحماااليصماالث

امائلاومهثضاعهفيسويماح4االلدمىاطعحعة3

فاتكالسالقابراقالححطحهلىكايخر

سعدلىوكااعطىلطألعلىلوالكموفمالىقلىصءطااال4

حالفءاضاالالعريميماكعولهمءالدلىمىحميرفيوكاطعاليةاطا5

فالحيدوصومدافرالىرسيام111لصلىفرالىسياماامبردليىءالهوا

ارحشالهـالىاعولوديخعر

المبمتملىكاسرلىوالساالسالالاصااقولهممحوءناهرقلساليالرش6
ميرالماإلىالميرالتيخقولوقمواباءال



074المكرمةهة

وخصوصآلالمحسنآادقتالهموأوارفساغراالسالهامنهمواليقبلىبوميحارأن
االسالمالىاالسنحرجوعكرااللمفيلالكانيذىاالوليدضالدبنجيش

غيردينعلىكانفىبالدالعربتطهيرفىيقهطربكرسمارممرعلىأبىبعدوفاةو
سادخهاكونبههموأوشرهاخيرماجهميهونوعزماملبالدالذيناأهلألنهمسالماال

رمينالحأهلاآلنىقىلفلذالومادءالخلمابعدممنأقىضممنسوسارعلىوخهاأوشما

ءوصنعاوينبعجدفاليضعدئلالدالىونيفدينيلىلبااالجااقبةعيفىلغونيباتمسهمأ
ادحتفهخفسهرطهواالمو2فعلوانبالمرةاالجابأحدمنالالشماالباومحطةجنو

رونكانوافيمابةجازاطاطديديةآلالععاللبمنجااالفانولذلكاالبالدأملمن

رةوولولضرالجنوبلجهةالحطةهذه

كتبواماعنهماكتواءمحظأزمنةلىيخةأوالمدسةوامقصدالذبنأدرادالثرنجةأما

المسدينىيونلوايتزكالمحاا4فيةأوجغراليةاأوممرطيةأودسياسيةعاتهمشحبعلى

ءمنهمبايذونحصاالسالمى1الدفيعلىمأويدعونبيةالعراللةبعرفوابعدأن
حرحهايىاعىااءاالعالعررةالثأدكراثعيرءاالصلهداانانارىاءو9

ديىعلىائهمحررهصهاوهمالل3اللهعدلمسهسسوكاربمرررلفهبرتا
ياهـادكابه359حعحةووصحىحاوعرايخاالفواالعلعمهداحورةختاءدوءاالصال

لحاهيوماكمكهالىياصئوالهء

ىجماهـاصااللهتم
اخعىوقىآعيهائياابىءكالحياأمئءعاماالقاثللىالدالىعلىاسلحمواوالحعال
سداللعىالمعحبلوصصإغألااحالءالححاءالعحالدهوءاالعالءلما11ادوة

آمياللهحثطهداكوراالتراللهوأحيالى

لعادةلهاللهأرادالياوردئدوركانهاللهرحمةعيكمالألةبدصءامداولعد
خأؤ5فوحدصالهلىاطراةامعالمااللهدصدسبرثاللهعدواالحرولهالدليوبه
عايءاالسالماحعرصمىأللهءاالعايلرمهمملىمدااالسالملىعةاعالهحعأراعأ

اضحولكهحيرديمصمأمايموتالمعللمحلكصعحلوسهمحةولوكاسلهكاولعله
ألدأضارلىاليمرهـدكاحماييمثايألهءويادجاالصدرعةلهمىكاءديراللمسير

االحردواهالالحرماشألهتقومواأدصاديهمعلىفأرحمىأحمترماليعةإسا
ألحبرلكمالدايوصرورصيرفودنم
حىتاكءالمرصعابدايصنطريراثط7

جةالمالمىء2131صة



المنهرمةيمةبر0008
الهواللدىبمرجروهونكلبزىااللورنونو6يسرىاصواارتربو

بوركارتوالعربدلالفىبنمسهالمحالتورطهوأشمهموأولهموىنسالمراووكوزله
بعدأناالزهرودخلروفدالمحصاأسهنثسالمولدزاقلوالجنىيسرىسو

الدالعربسافرالىئمبيةالعرفيهوتمالمهدىابراهبملفسهحمىواالسالميةادى

خصوصاهايافرنجةاتبهبمماهوأححمسىاللىتابهيموكشحكنهاسنينكرسبعاوأقام
البقرالةفىفنوداالسالىبهزمصرعلىوماتئلهاوفبابالدالربصفةفى

شهشاهدقىويهوللىبهاموصدأفرواليزاليونالثيئبرارتجةالمتوح
العبارهمذه

ىراالقىهوكال

صالالنيحدعالىاللهارحمهاءالمرحولرمدا

ييمللىاللورافلوحرعداللهدالمهدفواميما
رحمةالطنهحآوطوتلى9691صةءمحر01والدة

ء21كاطحقةد63رالمحروصةبمصمالمه

اباديهأالىمارأنومةفىاوأوالدميرسطودهمءانكرامكةعوانداشراومن

ثجهاأرضعىاسعدامنببةقروالطافجدعثرقالتىواعدقبييةالىاوخصو

اداحتىةالمراألميةالتمصعآابداوةاديهاعلىشئونديوسمالتمكليهصلىاللهرسول
منواوأخذاشعاروحثظوامنلالمباتلتتعالوانضوقدالمحمكةااعادعرعقى

هامادفقداهذهوالمعلالثوللىيهرواطالمروسيةيهمماشاهوأحسنوطبانعمائد

الىالدمابمنيتأوهوصبئمالمعتعولدرأىالهارشيدكرعنوممايداكوماافىجد
حالغالخبارماعالمالللغهاعارفاعادمنهابهاحتىديقثازالالمحالبابهأرسلنصنهئابال

أميتهوهوعلىالخالفةواوقدرمااشعاكئرمنل

مسهاراعقالخااالمنلوصحاردـداراالفىللحمبحبىأنمكةيعادقثرومن

بهبةدالمحالحرمالتوجهالىبستعدالثومناالهامةئلالمساعليهلترضالعصزقبيلالى



4المكرمةة

اولليتيعودالمحقصرهثمالمنربيصلىحتىهـهإلطلسمابئيرا3والعصر4فيصلىبسيطة

ونجوفهوضاصتهلنيهبريدمنمنمعءلعشا

بهبارالوالىعليهفيفدبالتفاالداراالممارةآلالحهمصباحلىألعادتهومن

ارالىعلىالسالمالىهبونيذعليهلسالمبماواوجهومكةأعياثمالموظفين

فيصليهاموبههمنهاينرلئفلطاااذاكانحتىالحرملىمةاطيصلىأنعادتهومن

مصيفهالىبعدالعصريعودوفيه

ميةارارانأالسهملباؤكزفىللباسواوالمشربالمأصلىاالتأمكةأهلعادهومن
ضبرايممهممسافىوشواوردىرقرواالواألخضرحمراالوخصوصاالباهية

رقالمثالدلنااالعجمعةأبسطاوخصوصاالنهينةياشواريحةروارخرتواتأدمن

حافلةفئدقامقالماواعليهمدمللفاتحيةوقتأىالثاصقيمتفعادخهمومن

لثسكلهالىالمتغايرةالطعاموشاخروديميتهولهالعيرتيقهن1العلهـيلةمونهاي

والترالمحرىوالثماىوالرفالهندىنهامخصوصنظامألطعمخهموليروطعمها

خددونالواناالعليهموتحدمرضاال6يكلدعلىسماطعلىارالئمهذهيفعدالمدعوودو

ودلهالطربكاالت2وعاقااللعضللسمرأوسلحمجلسونالطعاممننرانهيوبعدأخر

هركاراولضواحمفىمالاطدـهذوننلباوعايحصردونثمدإبأوارونأأواذ

قةكالمساياضيةروألعابوحبوررسرولىيومهميقضواليهاورونيصءوهناداءاوالشهد

لشطرنحئالأوالردأوالكرهاأولعبرىطل

الىيفثرالعوايدبتعواوأنذلكأمبرهاعادقمعحاراشمكةحارممنوألهلص
وميهريئايومعيينلكدمنهمقبلادفامرحصاتهمهامتزأحدقسغةلاليهوضهايود

األعرابلةأمامخياتحرىموكبنيمللتوجممعهعويالالدبنضاصحتهمعيذ
منمععوجلسلداذماوصلادثحىاميئىائمادلفولهملهمهتفونواالسوالببشة
يفالئريحلىوبىوالعروالرقياالفراالحظإمالموائدعلىتمدءالغداوقتوأراد

نارهوسيةالعراببأعراباالءتلحبمانبعولالصيدمحوخاصعتهو
7



المكرمةممةه

موكهفىيفالشربعييلافترقمنبعدوأخرالحهارالىلسيوفبااللحناجروأخرى

المحم

حماصباسعةالتاعةنحوالسافىراحدةليومافىتصيأعونأنهممكةعوائدأهلومن

كبيرهمصغيريتلدولمخمخةكثيراواجهةاالالىديرنوالعصرحمالدـلعدواألخرى
بعدالحرملىايفطرونوقدكاشهررمضانخصوصآفىعةوالشجارمللهراتظاافى

يفالشرنرلالحررمنىالسماوصاكمناالموائديهونفجدصالمالمغر

المسجدتوسخلتصكااالنخحالتالنلوحبرأالعادةهنهأبطلاريقعون

اتوجثرطونبأحهمعوائدكثيرمنهمومنوعيرماوالثططثراتالحليهمرح3

يمشؤمهنكثراواراراللرجيلةيدحنودساؤهماجهةصلىشرطاإلتكمصبيا
لنهبانفيهثيفبمبريولبالضاءواسحفسوداهءكلاالسواقالىبحرجىثبعصمو

لماأصحمرعادوغافعحمةأحماتأرحلهنوفى4العينينلليثاليماححشرا

هلاالعونبدأعمزواجهمفىساندهمومنالبساعةلىعابةهممآعحهماوأدر

ووقتبمشتااصارحلهمالمحدهكنهاااليحدونوالرصاللحأقالرطوءاتتلمحهوا
أماينصرفونثمثيأعونراحدةةميحميحأعليهمجلعسونمسنطيلسماطكدلهءالحشا

ءكلعجودالحاةءمملوبهبرهعةقحلموساطقاعةالعلىيجدنتابادخلندءساال

القىمعااطهذهعلىتحلسالسالمخدونالمالىخلتدثميديهاأمنيدأةالمرلحى
وسلرايزلفنوهناكلليلامنصفالىيثحدالأطرافكأدينجاواليزلن4السوه

أوغرالتعاحزهرانعلخبرفمنيماعفودعقهافىيحسنأدصدبيوخهلىافىيملىض4نلهاالى
ابدقراقدومولى

أوواحمهصرخةاليهألساأفرأفمنعياتصرحالميتسندموتمماأما

لوسبجوارقاغاطءااتقححعةفيجدنءالنساننترالدعلجهااللمصيبةاعالناحصرخين

المقيدصاحبةفييعزبعدأنوالعاعةيدخلنثميديهابدأمناحدقمنهنثتحنىص

الميتامابنمرفنئمتمحظهشؤونشقالحدفىنيأفولسنشقليكلما



هحابببهركة
أهلهعلىيتهاردارجالبعددفنهولحاحتفالبهيرلغرويدفنونهبهأقارلعضفيأخنه

للقر6نأوالدبهرابحنماحتفاالنيحتفلافهمائدمومنلوقنهمرفىنوبنوخهمفيعز
ةلسيدالمحولدمنتصفشهرصفردوبحتملىطرتحمكهفىبموكبكلغليمبهمونوبسلكربما

كةمنكيلومزنحوسبةفةمسارأهرعلىفحهالمدعندسمكليهاطلصالنبىروجمجونة
والشرابإمالطهخرودكزةيتفاوءحرااانكفىخيامهمفينصبونيقالمدبقطرعلى

فيقولونلحولالمولدلعنيعبرونوولاالربخوسمعاياللهصلىبمولدالنبىنبحتفلو

المورةللمديةيارخهمبزنرججبتعلىشهرولىالنبىوحو4مجونهحو

مر0551سالةالبحرسطحعنويرتفعالطافلىاالصطيافعادنهمومن

كحيرةوليجناتمتر1ثيالةصالبحرسطحعنمعوبركراجباللوقوالقذى

الطائففىصيوألثهروأزهارأنممارمنمايثخهوتديهمااالنهارتحفمننحرى

تمشراممراصموسماإلشااللهعبديفثردشأمالأعونذوىوهواالشرافشرايسمى
رخكوخهاوعنهاثوومشالطائفئقاحدأحسنومملبعاوئوممسلذالمئناائقحد

كةيعدعىواألاللةاليقطريعانكلروللطائفةاطلكأعذلمياوماؤها

هذمالمسالةمحودصفوموعلىجحلكراعلىالعحال3بقوطرساعةشحو

ببعدالدىالهدىبااالمهاأصنوابمصبطيبهوائهارةمشهو3ئفالطوممينة

الياهطاهلاثمحثصوثمداصيلىالواادمحاواشمادمىاروداالرالسا

هـلطا01لقبمايمط01حمسائمبرلد
داصدةقهـسدةعىىمحريددىءودصادوادكماسحارواعرتىم2

الهمىحلويالهدىلعياىولدواالكرحلاحرألرارأسضربصوادلى

الرىأهلامحراصقاتهووءمحرواديهاعرصباحالصاربقحووالوةلحصيرثظرالقربهير
لطاث01كرلصابرسوممانموحصرولبعىوا

ملءالمصايلىعثماتباهاالىالقلمةأشهرماائراحعدةعليهصورلطائصوبحيعا3

سصمشهرواالعليةالمولهلرمىإلطائصالىفورالىيجىويهاالطافعلىارهاس

عدلطات11عحأفىاليأفدياللهءاالسالشيحعداطيدداللطزمىجمياوماتفيها
المحسورأشالتهيرلشامدأحمفيإالشعبصهرادلفاتامااالشاوحمردزبرالها



عمرمة11ةول5

بشبونومبشزوخومةخلفنهمبجممالونرمشهوأحلةمكةالىعاتشساسثحؤلعنها

صالطائفسترطعمهحالرةفىاكونياالمعسليسمونهنهرهناكمنبهمالمحشردلك

بنعبداللهالوقرسيدوسميهالتلىرسويالئهرلدىاطيبوااطامرااسيدينا

وكاناحتراجميرعندصوصاظعلىولهمالمفبليارتهرليوناايقصددـوالحباس
رهواالحئلالمباامنوغيراتقيفلشتدينوكاامزىواالالتمعبدهيةالجازمنجمها

نصرنهوطلبمخهمبوتهأوللىمذمباوسمالتصكليهلىاللهرسولوقدكانللطائف
لكذعادوافأ

لصوصامنرهمودثغلخلىالصحافيهايفجونوممةأهلالحغحثيرمنعنيتخافو
الاعالاتالحهـصقهـعمنسادإلقاطينسهرأمليلهـديمطعونآلوناهذهفىونشيمنالد

وءهمفصدمناكليفظورألنهم
4علىومولدوسمعليهللهاصدالبىمهاموثبريماتاررجهاصوط3برجدو
رانيزاطراودماطمةرسولى

نوهومالولداأوشعبعامرلىعبلثدهوفىلموسكلةاحسالنبىامولدأس
الحجرتوصلمندرجاتاسطةايايزلوولصفمزجعحهتاطىاارتعمد

رأفاسخةعرضفىعثرمضأواتنىفىعلولهيبلغءادالىمنهيدخلثمالالالىخحيةالمحهـإب

بىالغرالحاثطالىبليلوسطهافىفبةالىمنهيدخلاللىفيالرااليمنجداردفىو

الصالةعليهلرسولاولدالسيدملتعيينهالفعرجودددخنهارحامةدالحشبارفمنومفح

بعآمرأصليننماعنيدمسطحهمااليزخارجهاالدىءوالفحالقحة51وحذالموا

رهبالريسوللسيداوكانوسمحليهالتلىاللهرسولفيهاولدارالتىالدياليالووهما

ارهدنىفاالالمجاجأكأاثفقابوسفىبنلحمد5ولدالبا4لبطاأبىبنارلعتيلمطعالد

الممساقةعلىاسوراصلرحورةالهبمالدممدصالىالرمدفىوممحىد01والدا

قيااالوفرضت7231صةةخقةأاهماهـعلىاميمومداساثعداللهسيد
فيثماوالاالنحادجميةضعةبصرالئيه



غنفارضتآلثهالمجحتدهخدمججال

تمابمي14
اصاثالثلى

خط8

اصسال03ص

يثيأباب7هصـصــضـفي
صاطعمولد

بمكالمنتحهورتجولداقسسدتمقىخدجمةليتتقسيرستانظصرشم

فيالمطدتعبماللهورارعبدااصشئيهاللدارصمظ





35ةالمكرمة

رشيداأمراداطترتهااشحتىفيهاأدخلهالشبجمارماوكابوسرابنابدالمشهورة

لومناهذاالىذلكبافيةووجعلتهامسجدأنمشليهكاماودصلتهاوبنتهاعلى

محوموعهاللهرضىعلىمولدسيدناوسمكليهالتصلىمولدالنبىجمنيفرو
أصعغرمنهأنهلقعاالساشكل

رسولزوجيلىخوتوهودارخدفيدرسالمجرفقفاطمةأمأمولدالسيدة

كانوسمليهالتلىبعئتهوقبلأوالدهامنهجمغوفهاولدتوسمالتسطيهصلىالله
الصفاتكالمنولمممعليهاللهعليصحلىكانلنفسهالمااختارتهئمالشامالىبارتهافىيمل

عمثرهشخهنجمسئئتهقبلأعنىالهجرةقبل83سنةفزوجها4لالوصافات

عمرهامنوالستيئبعةالرالىوسضينخألراالهجرةكنهاقبلارضىهبخشخديجةوما
4طرقةالىتوصلدرجاتاليهابجملةديزلأيخحآيقالطرعحهاارتفعقدارالدومذه

أمتارمحوعشرهسمتجزومسطحهاإلثينشحواالرضكنيسارهاشبصصطبضرعلى

بيكينهالوعلىيفثراللقرأناالعبيانيقرأديهخابعرضاؤيهاخةأرطواللى

لوابأتالنهوجمهاينمزمحوعرضهاضيقةطرفةالىمنهخليدرجتينلدليهايصدصغير

نالماوهدعرضآمنهاأقلواللىرطىأمتاتالنهمسطحهايلغصغيرهرلغردةليسااعلىالدى
اليهاخلالديميئوعلى4عليهالوحميزلكانوفيهوسمعليهاللهصلىدظمعدألعباكان

واالاسالموالحالةاوضوئحليهمحلكانانهيقورناألرضعنمضخفضنم
عرضأمتارقوستةطولهيلغواسعنمعلىيفتحقةاطراالىاخلالدفبالهفىالدى

اتحنهاارضىوجنخليةزمعوسمعايهاللهصلىخهميدىكاالدكانوهوادآلأر
أمتارسبعةحكوطوللىأمتارنةوأرعرضهافهولركقمسثطيلىافيعلىالذىالبابأما

فاطمةالسيدةفيهولدتالذىالمكلأقجتصضيرةرةوسطهامفصوو4ونصف

نيموكقديمةرصقمنقطهعلموضوعرفهآلشرقىلغرالرهذاجدفىوعهااللهرضى

طرقةراالممعمذاطولوعلىاحيانسشيلهافىنتكاالتىداطمةالسبدهرانهامن

شرصرأنحوسطولهيبلغونصفبنحوصرتفععيءفضاجههآلشيلمنوالمصطبهالخارجه
رخهاتجافيهتحزنخدبجةالسيدكاتالذىنالمأنهوأظنأمتاركوشعةوعرضه



المكرمةكة5

ادالخاألومبعثهنحمكةاقامتهومحلوسمليهاللهصلىمقرألهيتالدارالتىوهذه
لىءنشوىداربنفسهاطةالبماسااالهـاماالنيهادكركتءأنظركبهاأنعمتاداكافة

ةلراواودربلىلثةلثاواودزوجهلمليةوالثالبنانهواحدهمحهااخليةثالثغرفمبعأر
ماهذهلقلمالبديئالنظامومامذايلاطالزتيبهذاماياالناسمومواضهالهكلعزل
لمالهتناهيهالبساطةهذهصيغخشكلالتىالعظمىيهالحيوكاالتاوااليمرىاآلدا

بشكلفيهايعملأنهلواليةالعصرالمدنيةبهماقفتالهبدهوالنظاممذاقليالشأنتأمل

لمافةللناسبمأرسلالذىمميدالرسولداراهنهةحماجبالهكزتصفاتهتعددت
أشمحردكانوانالذىالنظاماثادبمتهفىلغالمههووذاالىلنبى11هذهذاحيمترل

برسولكولكتنم7ىلاااللمالوالالحاللعلىمىكنهـثداوالعحامةمغالمرالحظمة

عبثهمنحسبهللكادءالعظماوحياةغنيلهءاالعيشافىوسيلةيتحطدينكلمالدىهذا

أحمعينللناسممنآوسعادةوبركةلتكلهاخيرأواكاالتىيالهيقهمكانما

ثملبطاأفيئلارعنالددـهذعلىالمديخفاستولىالىوسميهالتجرصلىولماها
وقدالناصرالعباسىزمنفىوممرتعلهامسجدأسميانأببنمعاويةاشزاهامن

عليإلحروفمكحوبارصاممنلوحبارالداخلعلىرجيةااطالطرقةصاثعفىوضح

ءساداطمقسيدالبتولءولدارهرالدعيارهدهأصارجمالرحمنهالسمدازةالبار

االمامسيدناوموالناوسمله2وعلىعليهاللهالمحتارصالمصطقخمدارلصولتالىالمين
عفوضاألصارأعزاللهأميرالمؤمنيئاللهصرلدبنال41أجمعينلقاطغكلىللطاالممرض

مالمطهذامصاععلىنمءمصاطعائداعلىوأجرهومشنغالتههمناخعلتدارطا
4راراظاطمنذئلهالناظراشولىمايرىعلىىهرالنبوالطاالممدسيفالشر

الدارلثوابطحباتاداللهمحوجهابنظلكدلعلىكورالمذالمفدسالولدوابدالمرلهداحةوالم

رحمةالعبدالفقرالىيدوذلثحكلىأجرالمحعنينليهوجزامهدكاللهبلاآلخؤ

بدكهأوغيرذكومنوسمائةبعأرسنةفىلبارىاألىالذورالالركالأيبنعلىالىتالله
وعلىتهالنبيينسيدناعدظعلىاللهوصلى6مينادبوكالديناالعنينولعقااللهلعتعليه

ينأاللطاهر



55مةالمبهركة

مهالسلطادالبنصاحباطمرالملكثممصرشعبادملكاألشرفبعدذلكعمرهانم

53شةسليمان

لصماعدالمحارالصايساكلزقاقلىدىرالخزرانابدالمشهورةوىالخزاراألرقمأماد
معه6منومنوثتدهرصدفىوسمالتمطيهصلىاللهفيهارسولبحتبىءالدارالىكانو

إلالسالموجهرواكصبيتهميمشفقوالتصكنهرضىممرأسمحتىبهاسرأنوكانوايصلى
ليةامحؤطولهايةماومحتفالىمنهويدخلالشرقالىيفتحالدارهنهإلبووالصاله

وسطصفى4أمتارنحؤالثهعرضكلىمسقوفليوانيسارماوعلىلعأرعرضفىأقار

دنحودصفضسفىأمتارليةطولهاغاغرفةالىمنهخليدبكلينهاإلبعلىالتىالحائط

نضهمافوقموضوعانحواناامنجمرانليةضياطثرقيةالكازاوتولىالحصيروشممر

يذكروقىغأناللهأدنليوتلىارحجمارحمناللهسمدزرالباهاإللحرفأعالفىتوبم
وديهامبتدأرادالخزوداراللههذانخبأريسولالصالواالمحدوفلهبحياسمههـيها

واليضيعرسولهواللهثرابءشظامصلحالملكموالمأمينمالفميرالىيدشجدأعىاالسالم
اللهصلىاللهمحتأرسولهذاارحيمارحمناللهبمألاشالىافىويهوبثاالمحسضينأجر

الدبنجمالتعالىاللهرحمةامبدالمفيرالشاثهوانملهأعيرانبدارالخزالمعروفوسمعليه
لبالطاوالموصلىاشاميراروفىصمهاألمجمنصوراالشعلىبندأبوجعفراالسالمثرف

سنةمنادلىبنارالدلىوأاللهلماهعةالطافىاللهأطالدرحمتهاراحىتعالىاللهالىارصول

وخحمائةوحمسينخس

عليهاللهصلىيتعبدفيمالنبىوهوالغارالذىكانءاحرعارالمفدسةاألماكنومن

يسارعلىاخورالدىاجبلقةلىويوجدبنمتررأمتائالنةمنتمربخومساوسم
رثوآجبلةعيألولوسمالتدلىعاجهالوسلفىويهعرفةالىالسالك
اللهرسوليفياختفىالذىاالروفيهمنهاساعينوعلىادفلةجهةمننوباطوهوالى

المعلىنمبينعصينترنحومساحتهالجرقادالمدينةاقصدحينأبحبهصامع
ححلىالنبىوجزيدقشبريجةاوفيهاضرجالشرئبابهاضارججدؤمقبرقكهو

الجوزخشبالقبقمقصورضنوق29ههسنةددتتجوهوداخلاقحإلوسم
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المكرمةمتى5

فيهاستششرشخصآمنفونمدصحغيرةنهامقصورةجاوالىيفالشرقبرهاعلىأقجت

حمدالجنانكنساكبيرقحرهاقرالسيدقاباشاالىاكنبةاهنهوصارجاالشرات

وقبالققبةنالمذاودفنتقتط66312سنةالحجالىقدأتتلتوالشاعلى
الصالةعابلوالدهآرسوهببنت1أمنةالسيلةقبةخوباطادصخدبجةالسيد

شمالهاقبةفىوعونعدبنيفالشرفبهادفنمقصورةبحوارهاووالسالم

وعتاهاالمطبعبدقبشدهبحوارماوليصماللهحلالنيعطالبأبى
إدتهىارئررخبناللهعبدسيدالدبرةالفراهنهىو5231سةفىتحددنا

جفروفيهاقرأببعدتشيدولمفيماهلمعودالرفيقاضريفامدمهابةقلهوكاتعنه

لىبالمهودفنفات859سمةفىصاجامكةالىقدحضروكانمنين2ارأميرالمنصو

رخحوانوالصالحينوالتابعينالصحابةقبورمنثير3وفيهاغيرذلكلهميرفوال

عليهمالله

ومسجداالجابةومسجدارابهومجدالحنأبضأمسجدبمةاتالمزاشومن

ومسجدلاللوفيممسجدفيمأبجبلثمومسجدعرومسجدأدكرابيعةا

ومعظمخطيرومقامكبيرزشأنجااطفىلهالدى3وسىويقازاومرأإلشقاقا
شيعتهعداألعراب

ءالاللواىدوعلبهاللهعلىاصاأموهـىبآنةأصهمحيافودكر1

والبىجالوعرورنالثةالمدبةيلىتاآلاطوبسابرالمدبرااأأتقربةومي

عامرصكالىاودشالصةالمدادحركارصواإارالدمحداللهأتاثهااالد
لهرائرةخرجىبوصاعاياللهحلىاللهوارعلىأقولماإيارتقرهالمديةالىتحرح

الىصعرتءدااللواحارفلعاولعيهالمهصملىالترسوااكةأبريأمعدالمطاوسها
اأودفلمببم

اتاحرممارضديةيرناحلريقةضلىممكنصةشاطقاحلرسلىأغلبهمالمسماا2

كماشافووالمرغةاثوبرأحمداقياتاحوهمليدرىافواادشيدكطابراهبماثتا
ومعرالوداقت





هلمةالمبهركة

لحكومةارابنائملدعندنورىإلشاعمانالمرحومبناهبوستةاللتلنرافنممكئفىو

مذهقوالظغرافميالدية3881دشنةصولاللياعليهاواكانيوغيرمامنذالحيدية

ولعلااباأرإدومنشسلالتىاألصثاراتلبعاولوحملىلعاللمريهظامالالمدبخة

الحالمبوسطاتفىنظيرلمهـإلمرهالفشئالوستةأماالحجزمنلىممالاالثرةمىيمناشىذلك

لىفتلقىزكايبعدهفىالاطعلىمكةالىجدهمنالموسمزمنفىتحفرتيبالمفان
ونهافيفرردفسهمأأوالحجاجخهمبياأوصالطودونايأقىولضيمةاوستةابمكطرقة

الىتصلالالحطاإلتفاغلبوعليهمعارفهباسمأوإلسمهصدفةزعليهمايأخذصو
فىيةكانالهلحكومةادالءرلمهـالمرةالمرلظامأوالالالنغالمهذاأنوأظنإلبهاأر

ظهوراتبصفةتعيأخهاواذافرضناالحجموسمالوستةعالماشمنيمأنعهااستطا

يذكرشيئالاليكلمهاذلككاأراليعهاعلىوتوزالموسمتيبمدةالمزهذهلمرعامالينعشر
يمومةاطفىمحمةهذمالقولأنماالييمنافالةظامالفوضىزمنالماضىكانارمنادودوللحا

مدينةقىاهابالللكةضاصةالحالمذهوليستفقولهاأنفالنحبخاأحوافىضرهالحاا

ردامأبواجبقيابوستةابسغليمارالعنايهامةحمنكرجووعلبهةوجدخوفي

دقههافالممصوجملمااتخحيعالأهلهاحتىالىناتمااال

مناسىوكركىهادكوادفىىالتىيهاباوىمهااثيرمنمكلىعشوارىو

جهخيادوأحسخهافىلالمحدأوالخوصلليفاشنشبهامصوعقمىعدالحشجمقا

الوديشرولصي51مداللىمنهاحارحكاددماوحأوخحمالمجاحاعلبيجلس

يمثرةعادهالحىباقباكايجزوالزوالرجيك3والقهوة1البسمغوولالثا

كابوسلقائالوهيىلحادىوقمهااهذهعلىالهنوديكلرضةرأيتمدوهناكاستعماله

شراكقولهمالهاكاعمالهلافرساضاهالطسةالكعةمدهاروائلى1

شاميالمهوراطربريالقماتىثالثاسماللسةمدنأفىربماومنالملو
هادانلالمهاميهابهيرآعيينردبراؤمماليىالىمىمحدهمقهوةا2

وشوالبثيءأىودوكأويعوخهاحرألطيةتلكلهاعلممامطريىاوالعىلترنملوة
عيلهكدلءدرااصعكدوكأاسعكما



المبهرمةكة5

مةفارةهاهيموأخذدكةفيهافريثحلأحدممنعاهاستلىفاذامكباقىكابوحمط

عادةلقهاوى51هذمنيقربوأوقرشينلظيرقرشفىاالقلساعتكلللصنحو

مضهانطربحملةبأغنيةبتعنونمالييناالغالبمنقأنابعضفيهايثهمسوامي

المحنينءمؤالفىىاالحياذبعضوفىوسمالتحليهيثلىالنبىمدحعهاالمعوس
تحكةطرفىمتنفلين

وسبهالممريةشاردأشهامووأصدغلمهاوأوأمحرماياوأكرماآنالثمسو

التىدارالسعادهنمقيةالخدجمريدةوالالشاجدالعائلعكلالمرحومشيدهمءبنا

توكابركاتنىومةلجارالهنالخدكاكا4األشرايدمنزبنىحكومةمحلكات

ومحفوطاحونةزنمحاةالمذهلىو3اردالبتجاهىأبيفدارالشرنتوجدم

بهرالشواجمىميايطخواقلستخدميملحفرقمديرهاوأمحغملغليدومومطبخ
الحبزالدىمنلبالمماهوعرمعحاصاالخذهاصاادالدوديثالدبنيئرومحواافرله

1وديدينأوسثخصمهـائةلوميآسوادعلغيوحياتهملهتموه

اقامخيادالتىوهمالدولهكرعساحممايويةالملىعلىكانفلذانكهلىو

فاشراشاهافاىالهندوفلعة4ليةارروالجيةلىيهر6911رسطهمروالشربماها

واحدبمحراروميةتمااولمثالعلىمانحماوديهالةثمااالحهةلى1231العسةعا

حمامونهواللقشاشيةوالئالىههسلطادسليمادسةيرازعدالشاواللعمرفبناه

اسمهاليةوالعرلتريهةاليدةرفيهاجريححدوالسمهادسمىيواليموامطبعةوالبى

االعالوايمومةالخاراطلبآيتعلىديهاتمرماوصالرسميةةشدوممجمار

تسعىلثماأمبابفىبسيلةلهاالكتبحاتدكراللهمتبحاالتيمةموليس
قربيتةرالذالبفىوأخرى4بقازسالمحااوالىباشاىشدمحدزادهشرواشلهشبحايم

ربمابقعدالبهيةالهعلىعاأصنالنهالىاطحهـملىيىارالالدديزاثحسترطوهدا1

هادولوكاهـملىلدائصماحأعطمةءحهاالأكتإللكعلىمايريد3والموءالمزاث
الهاأضمثدكاثالجالةولوصةالمذيةيرارتربداحرأوداهـ



95مةالمكر

ؤنهامنوالجيدعبدالسلطانأسسهاليةالسلمالةبالكتبخماتسمىاللمالسالم

هاتينمنكتخانةولكلاالستااليهامنأرسلهمماوغيرهاتبالحرميمشتات

يخةوتاروأدبيةوففهيةويةبيماالتىبيخواإسؤونهايعومترءوفهرسشباليلى

لوالماللنةويوالجالزكيهوايهدارديقواالورشةلماويخهاشىئاليةالعرةلةلحهاالوعا

رماهـئطدائرطفىدواليبفىلشموضوعةوكاكثيرقمهمةتبيمبمةوفدكان

هذالىحححدت714سنةفىمالمسجدوخصوصحأأغراقاهاوالسيولنسرق

مالءوالعاالالعمكرمصيبصكلىأدكلىوكانصيرأشيئأيموأتافحصطالخزائ
لسانااليعوضهوالارماناليصلحهواكامالمد

الشهيرالتمالهدىرحمةخفياالمرحومهابناالصوليةرسةالمدرستانمدويخحها

اللغةمنوشئيدالتجو3ويفراثان6راكفيهارسيدورالحقاطاحبكتابصا
وهوأعي4الهندأهلترعاتعليهامنيصرفوسيةوالهدساببةاطعمالواالبيةراله

واالمل4االنحطاطفىأخذتالتلذافعقمثلهـارسفمدمعحياوموالتدلهالئحات

االستادالماضلاحفزيمومالنىرسةالمدثمدأمالهاوبهاالمجارالهوضحكومةفى

ولىاالفىرسمايدفيهارسويدتلاالمااعمكةعوهومنالحياطعديوسفاشيخا

بعددولقدقرأتعظيمنجاحهافىاالملولدكبيرةبهااالميرالموالوعايهبنوسعة
محومةاطأنصباحةيدجرعنءالغراالمعديدةجرن8231اآلخرصمنةبهادى3

ءارجهامنرونههويقاصعروارالوالىضوالمكرمةبمةمدشسةاحتحتالعنمالية

ميةاالسصمالعواألمدللفرىاالخرالمرجوألمفيهايمونأنفسىجمانواال
دجهايدرسونمحصوصةرسةمدمنونالمطوبتخرحالنيفضىالميراالامولولوكان

يجهلىاآلنالموجودمنهمدجلالبنيةأكرخدمتلىلكذدلبوظيمتهمهوصاصما

الدينمنليىمااحاطمنثقبلتىبلالحدمذاعندلقفبعضهموقيالكرىمأمورينه
أنيزعمونبحرةالى5جديقطرلىانجمروهمامئالوارلبافىنفااجاهـثىكسأل

ةيئجمراللهسحهمااطجابماليغشانوكاليازلباآلحركانواخفانياكانامنهماواحد



مةالمكرممة6

والىكةدناقةنشبهصخرةصاكأنذالثعمربلوالحجاموالحجامالناقةومسأله

وامأتهاعيمعجمارجلدألىقتهشانالمذاالنبىكانأنشممونجمارهاجمران

رهالعوهذهعلىالتممعهماسخهاوسمعلاللهالتعصلىبرسولتنهضاالاللناقة
بحملرجلرةصورتمرسمننواجهخبلالىوهوصضرهوقسارعالصندومسأله

مماتجبمالعنابةيريمهذاوأمثالةسخمالتصطيهالهسارفآكانأصعندوقآيزعون
ءأثناعمدأيمالكرالقر6نألماظفونيحرمأذلكقواالداتمينلدينخدمةبازالته

لحرفيعلبامنههمنللقىفيقهيصمحماالأوقىقيمهمجهتكوزماالبتعخجهمالطواف

ا3ومثالفينهولونأوفارسيآاآلأوهديهآقىكانإنالسامعنطقالىيبهخرقفرال
اللهءيزسولفىثهاللهمهمدرسولودلمأاخاراوناعذابتعالىتولفىالحارعذا

زشرعآكوالمطودلكواللهمفىثهاللوويناراأرحميالىالالراهينأرياالو
تماعااوال

العفجةالمديمةيثةالطرعلىاتفسيرواليةرالهمالعلىمضلفالشررماطيدرصيفىو

التىأالمظاابالدممااهذهالىيفروناومالدينابمنجلممئاتببخححاطلبةاعددريقدو

الدراسةىرسالدودتنبشتغلىدزاالالدومةحمنوسهمرؤعلقطتتسا

اضهمحماليثومفيهمنهايمملونءماوقشالفخو

لملةود4فليلجدألتعليمالوجأيهممحوالئالتينالعاملينرسيندالمدعديحلغو
تحظصألنهاآلودلكلومألولهلداطرفمنلهمدصرفلتىخهاتحاصوالنااالرقىموارد
حكومةشورالدخأومةبدطالحدحومداطلىواليأسوعنمافقرشئةمماحمالىئةمامن

بدددابهذهاهلماصالالحمالفىاالملعطبميالسرولهددبهرهةممولاحكومهلماله
لياوددينهمإقوأفميداحالالىببقرزمنلى

نفصمنوعالهاالهودخصوصآعرااالبدالىجاأواصلدعهااهذاوتجارة

فيهاغيرعةوالصناوالثاميةالهنديهيهيرراطثةواالوالسجاجدوالسبحياتالعطر

عونيدالتىللالدعلوخحوصآفىيةأوفخهبيةذفطعبعضغةياصالئخرجمكىومهمة



16مةالمكرالة

االسلحةعملفىقةحهادقيولابسيطخدأصكلندواطدادااللهللبواسيرشفاممنفعنها

ىاالهللأماأيخحآجابااليدفىذكوصوالمللوارقالدلعملفاخورةالمصأخوفيهلعن

اطجزمناالرتهموجمقاواللثمعارالدينىهرباأوالخظايفالتطومهنةمنيعيقفأكابهم

بعدالموسممكةيرحونكئيرأمهمغبرأنعامهميعيشودمنعطولزقرفيصنومايأتيهم

الهداياببحضمعليونفيفدالحجفىكمسبثخمعرفتهمممىأناسحهاالتىلحهاتاالى

مءـتمهاأضحافوقدأخذوايعودونئم

لئةواروأوذهبيةفمميةبةوالمصرالنهودالزبهةكةفىتسنعملالتىوالنثود

لأشوهوعلىوىااط1لئزمايالوارلوطيرهوأالشينكويالوارالهنديهوشوالنهر

للثابشقصاكلمعودقجة51لهذيسوىوالروععاوىدوالمراالنحلنرفوالحخيهةمحتله

خطونهاكوقجنهامنألفلكاميأخذومصلحخهموامالدعلىنهاتجعلهـاهم
فهىوااألعصالبأولعلمالتالمعاعيوبهرمىعيباوهذوىلمتسامماثرأل

وفجتهاألعرابالعندسنعمااثرالفوديرثمعوأأبوحليالواريبأفرلتدرافىويبخهد

مندطعةدعىأعدتأتهماثكرهسبممايماووالمحرىاشدبموايالكارممعحد
وبةبدوهىعةءرلطاقازرهذهالمتمافردأعراشنرحطفلالمىفليالوحةالنقود

واذاوجد4هذمالفودفجةالبرلونواألعرااسمعىضلىعغليملهاوفعكانحرهـة
علىالعاللىاحعنامنسؤجمهدهييثولودلهالتاجروالىمنهايتجهودبهءىمعهم

شقمنهجاثممللجودفالحعنفوالنهميملماكأمات

الالسواقءأشبعئىومماالحرمشمالفىإميةاكاسوقممكثيرةمكةوألسواق

4أضجقشوارعهاأنبممرلوالالخليلىاناظمثالعلىاظشبمنسففولهاالريهة

واألكشةحالبيعونثايوليبهاالابورعيعندخصوصآينإللمارلخميقالسوقوهذه
يبيعهالذىاهنهيىواوالياهـوتزوالميرالمعثوصكثيرمنهاودوغيرهاوالركيةالهنديه

أموارديدكرهبرافاسساعدموميماللدبةصتركةالصمصرإلإصاهدا1
عداصالىرمصرمأثداتيةممبشدثحدوربلىاسس



حرمةاكة6

رخيصخدأألثمانالملينةشوارعفىناجماجاظصوصعلى

فةالجاوالبقولكالحبزواللحوماذديهماوأعلبابراهيمبالصغيروهوتجاهالسوق
شرقااللجونووادىفاطمضثماالكوادىسةممالحيطةوديةاالكامنبؤقىوالحضرالتى

جهةكهقمنالفامعيأالحضرهذهثيرمويمباالحسينيخنوديهالبالعبيديفاوادىو
مهايؤقىالممليقالتىاألسماكديهايبيعودكاكينكثيرةدالسوقهذهفئوكراوجبالالطائف

فىولالزمنوطولرارهاطمنلتعثمهالصحةالجدأمفرةلبالغافىوهى4جدةمن

هذهصفىوالحاحاحتياجاتثاحميعليسوقكرذمحططةوهىالليلالمسجدسوقرق

ارحركةومدالبددألهلعغلحمرحرائهاومنيأالتافطعحركةالموسممدةىقىالصواقا
اودوالسمابرءواواروإرونطالونواطرنطءانهميدالعبعلىةمكهـامتامةااألشضال

كادشبئأحتىهايخحاشايئأأعيأخدكيرهبهعسوقللرقيقكانويفدامونواظد

حوشمدكهكادلىإبالدحكيهيولاللدالدىالميوداوكااللمردأفىلةيمونال

منهديعهعايهامايراديخحون

اداألالدستهادبهالدىءثىلالليسةجالحجاحيحردهمااأهـللمماسحةكدطو

احدمابحرثعاشوسحلىوأنتلصألفائئيأسنوجلغعددهبممتوسطأنرضنا
لعديرأقلعلىمكةاطجاحهمايحرجموعديموهاجحمسةجاقامتهمدهمنم
وأجرضطوكلالمأبعضورمسأجزلىداالىموشهرمنلىالحخيهاتنآمنمليو

الينظرونمكتلىأحالعخىدالحذاكهومعوأطسهيدويشةسيهالدمدايالعسهـىزعقو

ينظروهأدبحليهمائاالليالحرامدـالررلىواللهيفضنهكالخغلرعنسئطعاحاخالى

يسيئونلهرهماحتماألكهمعنهمرجامصدالتىديهثتصاالااطمىاألللوعلىبها
هـمعنااليحرجافايثصاداالدلىيقؤردولهممباطصمالةلىونيرومعاماضه

يئةالىالمحاملةحذهلولهةلمااللهعلىارراحزقرورميناألهلزقراطاخقولهمعى
جاجاطءأيخايوفثونساثصؤلونانكاادالدىاألستبدزمنصيءاارمننشودلككا

سراةلبعضكاحصلنهمشؤويؤلىأيهمعلىهمأصيرسوحتىالمرايدةسوقق



6كأءالمكرمة

ةةؤفاالإللنهوالوالحول6231سخةيينالمحر

يرضنبمسيولفيهصلففدذلكومعاالمطارقليلالحرارهكثيروجؤيمة
رضىالحطابجمنحمروقدكانالحيطقهإلطائفاالليةالجبالزهحلترلالتىاألمطار

الجهةلحرافهامنوا4ينةالمدهذهعنلسيولماذقناطرلمحزمياممكهشماللىعملضهالئ

تستعملوهاكالماجنبركةمونهيبيةالجنوالحهةفىكبيرخزانالىوالمسدلةالشرقي

ليهاومباكةأضرارجسجةالسيولوالتزالطذهراعيةارعالاإلء
يونالموطذايمولالواحدهعةالساقاتصبهاجملةهبىلفمثىسةمءوأهوا

دلكلمهاحدوءطالهوالمالعاولسعأوسمتنمكةمنهالىلهوامحسبعيناشخلقإنأل

بيناالمماسطحرالدوامقحكلىكاتدوالمحدفقهايرجبالهاالمديخةجويدورءألدالهوا

أوأوالتمماليةثرفيهالمنودخلعهالثطعاادابةبيةالضذالمنامنكنالمساالىخليدقىادـ

حتىبعاالرالحهاتاقالوافذوعالبهاكثيركمتجدمسايمولدلكاوهليةواك

أحسخهاوألطمهافيلغرومواعحدامعرىعاواطواكانجهةأىحهنالهوامنالتحرم

والشرئاخوفيأماوالثمالالمادليمودهوالثامءهوانمالبحرجههمنيأقىالله

رادفهماط

وتكزتهاخغالالعناوعدميرفيهاايمارهآاحالحجأيممكءيفسدهواو

تكرالححيفزمنفىواؤوىاتدردارليهاسدورالصداضأميالشتلزمنفيها

الهضسوالحهازاحبدواالعيئاضوأعيالثسإلتوضرالدماغياالحتمانات

الغيروالفواكهنإصمئالهاأصعنديسبجهاواالطمالخصوصحآينياوالدوسنتار

ويمئرفجهمثرباللسادبياهسيماعندالالحياتديهمالحرتكززمنوقالضجة
اندصهلناروممايحدلااللىننيناأكثرمنيالسببمسخووبلوتدرىاطضص

381هنحوسنةلىأىيةلمجروألشتينوماببينوأراالشقستكةتظهرفىلمأعولراا

تعتنىمحومةاطلتوركانثداليهامعهمالوالشالهندجماجالجهامعوفدت4ميالدية



مةالمكرةج06

المكهابزمنالمحجدةدخولهمفبلاابرقنرجزفئواطاوهالهودجماجعلىالجصلشدة
حصلتمحبيرقالتىلئقاواالوديلالوءالداهذاوالحرامبيشالتهجماجاليئالحيلولة

281وسنةميالديه0981سحةفىلتكادريعأفتدالمحاجوفتكتالحجزمنفىجمة

شفخالةالسماألدمحروفمسنشىمكةي31وسنة81دوسنة381وسنة

أرجوفيهاالعانوقدساحاناسلطاناوجةرسلطانكلصاصخيراتمنوهوةالحاصيم
ءشىأشهخةوارابحيادحلحقامححدهواوألمسعىطريقفىداننتاالتصاأجزا

صالوعلىصلمعهأكرمنخررهخبموأفسدعامايهوداالفهامنبيطةعطارةلدكان

ااعلىارهملىالدىالمديماللطبثمقتألنجدأابةةبمالححيةاللمسائللععايهفا

لطبالثثهمكالمروالصبرأكرمناصرقيةاصطارقااأصافدعضوشدبدةاوالحيةوالثعد
الحدبت

طبيبآلألورتبسهحامجادمسقثورلىالتدحثهـطهديوىاطالىالهحارروكدكاداط

بهاتندمالتىدمالطتأمؤالحالنىايمة1خهياأموراالياملهماستدلموأجزاجأ
لهاداينالقوايهالصرادادجماليةبمودديهاقرهاوالحجزمناصحيةااألوقايهرأمو

ومعالسبعمائجنيصصرىيأدوقسنوتحلغيهرحذمالمأمويفومحاركرديثايدكرأش

يناللرقالمجاحمهلهالصحيهالمحرفالحمليهرامأموومالتىدماطسىألالهذاط
وغيرهمحرى

راهرححيهادخحواأوالىمزعئليهامثسلاآلالرالتىءمابوسمنيثرمكلوأحى

أومن4خلبالياءميامالمطرأومامنتمألافايمالححهارأومنراصرالموعيرهالىوالعسمال
لشوارعهافىخزاالتاالرضتحاتنفىالمديةااماؤهايحرىالتىليدهرعين

084صافةوعلىيالأرلعيىبماقةاطديدةاصياآألحمرآتخرآراقحزبرة
وثصهاالمقحرعىاوافيةإأصصحىيحتالطةالدولالهابةبهبأحديةوفيهاحمتدمال

دارلطيصممتادابماالحدهءمااديدحلرواطاوالهودتبعالالمولالىولوكا
مىاالقرييمتلصقهماالماصروالصهىـابألالداالهابللالدألوندكتلراد
اللهسامحماالعالالدوتفتىالتىالالوئةلؤرةاحما



56المكرمةة

األثارأجلصنظجخدأوهـأهميلهالعين01وهذجهممرالسمابرنمنهايم

حهالشادالسببوكاننهماالترضىارشيدونهاروجزدةيزلسيدةالمحاتنسبالتى

العنامنالحراماللهليتآلوجماجيمأهلينالكانماجمهافىرأترةالباالسيدةمذهأن
أمالىءالماءاتمهـإجراارحمهاتألعيءاالمحاتالصهلىءالمالقكااللكثيرةالثديدوااله

كوحمسةمسالةعلىثحرئالالثممالجهةالىعرفةءرايخماوجدالتىخنينعينالفرعمن
الذىحنينوادىفىودسيرطادجبالمنتحرجالعيئوهذدـمكةمنكيلومزأنينولال

حليهاظصحلاللهرسولليئعقالمشهورةالواتاكسةمفتحبعدليجره8اسنةفيحصلت

آلئباوسمعليهاللهلىحاللهرسولونبشثيهاؤلقيفزنهوامنالمثركيئينولىوس
رجالكرأوهحمنالصمةدريدئتلوفبهاحسمآءألفيهاونالمسلهـأبلىكا4عغلما

سالىارفيعبنليعةربسمىالمسالينمنرجلفتلهينالمشهورهليهالحا

حمعمنالعيالبهرأوأرسلشاليهاهماماالحلجلالعملذايدةزوقداهتت

ءاطامنالنعمانوادى6خرمنمحرىبهاوأوصرعظيماالماعكرىلهذافواافحلراال
ثركبلومنراعلىسحواالجنوبالىشرقاعرفاتعنإكماتجعداكراجالمناليهينزلالدى

ءماتساعدحتىالسجزلاليماتسثظالتىالحاتمنأخرىفعواتسحعاليهوالروس
فيهيحبكبيرالصخرخرافىنفرلىمىجوبالىلماوصعندالذىاألصلىالمحرى

عرداادواحديرعانامتدالحرىهذاومنسةماقماةسيرتومنهبيدفزدئريسى

اطجرمنليهماءبسيرالمارةنمسجدوأآلخرالى

المديحةعىماؤمافطعواصهالمحمامتونهداهبنامذهمحرىطمىالهو2اساالثرنانهابالوفى

ئبنادالاالميرجوأدءمتارجلىكهىودكرالفاعظيمجهدالثجراعدمناالسونال
يسلأدأرادثأالتتارمكلدهاخدلعلهبمدهخربنسعيدأبئالسلطانعنلراقباالسلطمة

الزانايممهحاصحتهرمنرفأرسلليدزيعمريمنأدليهفطلباالفرىأمفعأدالممال

ممهوسماماالمعىالمفىساهاالتىسفابتهالىينالع5وديهاجرشميا637فأغهاصسنةلتعهيرها

واحدقمنهاصعلىلطلقصارحتىممكةالالسفاياتالقىنغلبكللىااليممهذايظهرأنو
9



المكرمةيمة6

آلناالىزانيااصم
شأنهاأدلحتىالمعظمانتهديتوجماجاطرامالبلىالهلحياةينالعهذهزالتوما

لكثمنانااونا07و039سنتىبينفماأخرىنقطصعياههامرواخهابنياوتهدم

يبآلنهرلترات3صغيرضعبةقرءالممازقنلغحئابالاعلىتخطرنتكاماأهوال
مألكأرهالمذكوالمدةفىلين51هذإهمالوسببمبيةمذليرمالمدةهذكضونفىبعرفة

لتودخفماتغيرشاالحواللباالبعمارخهايفومونجهاويعتنونكانواالذينمحرم

وفنهاصتشخلنتكاالتىالعيةولهالدأمالكضمنكىالمجازيسنةأرضممرمع

دعيدأكانماخصوصاحكومتهاخليةالدقىنججهاولهالدأهملترجيةالحاباحروكرة

اصالحنسلالسلطانكسوامنوا6سنةقاموالىيغينالثرفيالحرهـأهلولكنعنها
ءإلجرايشرفهاأنسلطاندـمهرماحوالملوكافىحبقاصايمتهكررجتهوصامالعينمذ

األموالوسالتهمالمهمةذوعينحشصديرأللثيلمالخاصلهامامنروالمرلالهاهذ

بحفرالعماهوأعيلبهاارأىأملمحلسآمنوشكلمكه11وقهلرمنفسالهازمةالال

أرادرحملىنىبيلةزشالىحاالصولماوصل4مامحرمنمماتءسنالروعهاووتنطف

لقوحمسةمساعكالصخرىالجبلمذالىضطرالمحالزولفاالمحمكةيغيرمجراماأنالله

حضننهسيرهافىكيلومزكئرمنأطولهالةمسااالرضسطحمنمزآينوعثر

979سنةفيالىأوصحلهاحتىلعبلىالحبلا

جهةالمديمقمنشبفتخللأرخالىالمعلىابشرضيةالبيامنرىهذاوينمسم
ونفربننمحومزودعفمارتفاعإحروكوشهذمالمنامعرضكوبأخرىالى

ونءالسفاغألمحهاةاالحزاالتارتماعهاوانحفاضهاحسبحكلنحلىوتبحداالرضسطع

ومناكالماجنبركةفىمكهيصبجنوبئالمسفالىيسيربإةزءماوفضل

ثرافاأللبعضوالمزروعاشالتىتينالبسابعضستىلىيستعمل

ولةالدقىدالبهامنالتىإلالموامكةءاأبيلتصلحهاالقناةبهذهاليولوكئيرأماتعبث
التىأفىالسيولعلىذلكلهامنحصلوأخرماالمسالينوالخراشمنماأمحابأومن



76مةالمكرة

مناليبماتحلفمامحراوطمكثرفمنهانقطامتفهد1ك8و7331تشثفيسنتىوه
الناسوجمعأميرمكةباشاحسينيالشرولةحبالدصاحفرةففامرواالجماالرمال

النهدلكئأبهرفضلالعبايىالخدبوىلعالىالللجناوكانمنهعتلاماوأصحلحرهوط

جنيهافىبأأرسلالقرىأمايتبهاأالىلفاجعةخرمذماةالكرمسامحهمايلغبمجرد
النخيرأعدتبزاهللسالحاااقتضتطابغيرهووعدالجليللعمل11لهذمحرى

جهاخهامنصمذماأعلىالقالفتحاتأنمللديةعلىلالحظأنبنارومنابجد

مماالينطبق4لهاوخالبسهممالغسيلفىلناايسشملهاأورهافىوصمكةشوفةالم

أقولأنلىيسمحونوملةاالسالميةءالفرايضبمالثروالتسمحالصحيةنينالقواعل

وعليهنحمديدهمتتفشىالتىاضاألصئيرمنلارحيدهوالشالعكذانلهم
بهابعبثصمنأيدعلىيفربوأنكبرهحاتالمتهذهألصإيهالهقيونأنفيجب

االيمانفقمنلنظااءححاالبئلشرصلجاقولفاخهموهلبالمرفوجوههمفىأوسدما

عينمحرىمياهفوماتعلىطلمباتبوضعبفالشرالدواكموالعييآياحبذارو
تكنىمجيثلطمباتكعرة51مذؤكونمزصلئروعلىوعرفةومنىكةةيلىز

الىياترالبإلنيلالتلوثبعيدأعنهاءماتجعلأخرىومنجهةاطجامجمنلحاجة

يمحهملكثيرامجياةلبلغااقؤلودىلحجيجعاالحياتتكزمها

الحجواأراداادأكمذالشربءهابأعيالعنايةعاشتهممنلذينصيحةدوعندى
والمدينةمكةودوأمامدةيقالطرءأشناالمعدنيةالميلهمنيمفيهمماأخذوامعهم

محلهلمندفطعشرلترمنهصورأضافهاعلىبهملشرالماعالخصصغلىلحسبهم

قةطرومناكلصحتهمأحفظنلساالبؤإالتومنجامناأللواحدفىصيكجمن

رجروجوفياكااأفرمحهزضسمىيؤخذأقراصأنوىتامةالمامحتنقيةلتنقيةأخرى

ئمرقأزأوالقرصابفيذضأبىلثاكواأحمردلثاوارقزأالولاألوانثالئةاتذ

التىالحراثيمجميعالماعفتورتاذاتحادهمايغللثوهناالمرادتنقيتهءالمالزمنأخرأحمرفى
ميعملوبهالذىاليودمعفيتحداألبيضيخمالقرصيوضعئمقائقفقكثردمسافيه
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ممرمةاة6

الهذاوالذاكيمنواذالمصالحاللشربءالمايهونيقةجفمالطروالطعمشيهبأعديم
ءلصحرااولوءالمابهيمتصونبنلزسفرىفعليهم

أسوقهاآلدالقارئحفرةلىيعممحأنممةعلىمالدإبقفلىقبلوأرجوهذا

علىواليهودالنصارىمننوعلكلنهفرأيتيفالشرسالقسىرتزأتذلهاليه

تمهدتكحيرأنجدأفقشيئأالضيازلاياومنالديرقوااالمنهبهماومذسهمأجنااختالف

األدلعلىأسبوعلمدهالالمحافيهاميحدلمعيرقأجمعينسالخةوالحياالراحةيهاسبل
قرشألدلكغيرمايتكلفمثيمورأمنالالكآساكأكدومأشارأصفيهلغسهيرى

فىفعهيدالدىاألجرعنيديوميآالينفعهيددظبرأجرفىحتهرافيهايحدوالغنىواحدأ
وهذهشعسههأيتداركواهـاقطيخذهامسمنءاالغياومنلسيطةركالدة

تهاجنسيااختالفعلالمحظطالثالممامنواالحسانالربهاشركاتقامتافاكناألما

نيهزلالئملألرمننموامرلألئمللروسلليهودئمهاشيموأجدأثيرةيمومذاهبها

جبلوللصحقكلىفةللضياارأأخيرادهناكداأللماأقامومدواأللمانيينودساوالمر
الععيادةفيشافسيحةرحيعةداروألعسجيهسبعينشمنأيمعليهاحرلواحوار

هذهفتحتمموااأللمانورةمراطىواحاورراءاثالساصهالمدنخمع4داالركاوكايده
م0191سحةيلهـشهراأيللساساليهاأللماالممدكةعهدولىضوررسميأارلدا
واليهودالمححارىمنجلصدكلهناكقىىءإلجىوابرواألثرادوثاهذداو

ليوتإلضمنكوارصىدقىلبجثخرفالماارسوالمدالمشيدهغلجذااشثياتالتا

وسواهايينوساللعرلهاوخالوسيروغبرمالكليزلالوالإثذلمااإلءمذدرسةمدالمدية
أصنعلىوابينالبناتنحححوصحهمدارسماالمذهمنرقةصكلاتحدل4ليهود

ةالحيا5مذنللهم01ينالمتعلةياطفلكااموجربرأحصمنعلىديهااخعايموا4بدزجدمحارا

أقطارالمسكونهجميحلىالمسدينالخوانناوهلتمعانيهمللومذاموالوجودعيحاأ

الحكومةعدةمسامنولهم4المسلينجماجعمنالثهرابهيختمعة5مذامثللعيلوموايأن
بربريمادكراللهبيتجماخرائهاراحةومنوذلالتىالجليلىاخايةامفالىالعمانيتمايوصلهم





6تجمتاربخ

جتىتفىبطررجممالمبرومنعهدتهبعداللهحفظهالجنالمالعالىانلقولالمناسبةبهنهو

وأهالىءوعاالأشرافمنعددعظيمالىيهمشوواليةالشهرتباتالمركثرأمنينةوالمدمكة

هذهبمئللناسلمحاأونهمناتمإحساوفيوضاتهعليهمنتوالىالذالتلينهالمثرلحرمينا

علىسالوااللهليشكرائمدأفىلحيمجهمالهفيكونيأصاللهحفظهويلهالساميةالعاية

كارتذقامةادمةعلىييندمإلمصرالسامنبهعالذىالمبلغكاناذاياحبذاوااليامتوالى

ممحأالحرامليشالتهجماجءلمفرابكلكةدارللضيافةلهيقاملوىالعالمحالخدالجنابلحج

واللهيهتاباالهذابمايعصرعنهوقافاالمصلحةودقومخصوصأمنهميينوالمصر
الصوابالمولق

كشمتالرح

دل281سعةلىعليهاللهصلواتالخليلهيمابراسيدناالىكةيريصعدنا

الىبهماهبلذراةالتوردفىكاوجرهاوأمهسلاسمابولدهالتمبالهجرةهأعيالمسبح

االدينلقماأولئااالاللهمفيهءتوفرالممالعدمأحدبسكنهالدىأارادىهذا

مننالمهذاالىقىحوافوموالحخؤنلههالوشمالهاغااوادىغالبآفىإنحون

المالقدحوخهميوالبايليونيرقسيناالمحشبمجزكلتدفيهامنكهموكانيئالبحرجهة

لقعماافىالربلحرفهاثليقماعمالفصارتامةيعنىعلمظسونالعراعاجمهمفأضاف
رعاةاأىالهكسوسيمموخمهمبونوالممر

ايهاقىلواارادىأصبحضحياقجدبدقالذاالتىمزعقلوجرعلىهاعرتفما

ابتناالقدلتوكادفبلمذلكورلدهاطائياالءأنيمونمعهاعلىاالقامةوسألوها



مكةتاريخ7

جمتطهيرتالىاللهفأعيفلسطينيارخهمامنيترددكبراهيماوكاراسماعيلاليصعبيتأتأوى
وأمنآواتحذواللناسالبيمثابةإذجعلناوداتعالىقالللناسمصلىوجعلهالبيتهذا

والركعينواالكفنللطائفطمرابيتىأنإصماصلوميموااإلىالوعهدمصلىابراهيممقاممن
معرقعوابراهيممدمهومناالبيتقواعدهنابرقعاللههمااعينم5لماالسجود

ابايتاعدمنالقوابراهماذيرخوتعالىقالالمكرمةالكعبةقواعدهعلىصلإصما

ائمةيتذرومنلكيئشاوآجحلنامسرالعيميماسلشاألكمناققبلشارإسماعيلو

ديؤذنألتالمهدأصتمثارحيملتؤابلشاأيكونبطياوأرنامناسكنالكةمسلهـ
نمصيخمنثضاصصرجاالوعلىيألدوكلمجىدالساوأذنفقالدالحجالماس

لمظأفرقومنهالمحاوئلالفبافى3تذالمعظمالبيتشهرقذلكشدأتاثمومنثامميق
لبايتاهاومعماقيلعمااسمتبهابايليةةصوأوممكة

مندخدمتهفتوماتحتىابيتاخدمةفىعيلاسمابقىوادفومهابراهيمرجعو

ومااليهمالبتوصارأعيعلجهمفتنلبالعماليقالضعفداخلهمأنالىبعدمبنوه

كولىمأربسدبعدقطعنابقطرنمعلىجرممحولدتبدلىالسلطةزالت

علىوغلبوهمحموهمفزاالحارثبنمضاضالجالدوعلجهمبللسادساائقرنمنتصف
نهملطالالكرسدأكلهزالمجافىودلكةاناسلطواالكلمةوححارشطمهمأعي

وتلبأمرهممضعفمنهمنالءباوفجهمفسادافوقعرضاالعثوافىخهموعظمششويم
جهيةأرضرالىوافسارطةممنوطردوهمابيمنهمأمراتردواواسإسماعيلبنوعلبهم
رثلحااكأوممرشيخهميفوللكذفىوبإلخلىشما

ظاهرواالمراإلتبناكدطوفلتعدنامنالبيتوكناواله

سامر5تيسحرولمأببس3اعفاالمحاالمجونبينيمنكانأ
وافىالهوالجدودالليالىمروففأإلدناأملهانامخنللى

ليتووتغلبتحلجهماعةخشأحتىإسماعيللنىلىتنحمرالسلطةكادتوما

عيل1رونابى1إ



17مكةارنج
لهلمنيالبماكانيزمنأطوالحجيجسقيايةيوسقايخئمقالبيتانةسدمنالبيتأعي

كحيرأاللىالمفساوالسعؤاالدبىارمناسماعيلبئفىكانممارغمأالعصبية

محتدمميموكرأصحلهمءذكاعلىفضلهموكالمعرفتهميحصنيرمنونلفيههرطينبخكانما
يوملىالناحمعمنوهوأؤوفصاحتهببالغتهاشتهرالذىلؤىبنبيممثل

عنيبعدمموالمضائليقطرالىبمايرشدهمفيهيخطبهموكانمةالجصيومبةالعرو

موتهلعاميؤزخونكانواحتىفيهمرهقدوعظملعربايناشتهرأمرهوقداردائلبرتا
بعمائقسنةأرعناليقلىوموزمناميلاعاهلىا

ذهبأليياوكانالثاممنلصقصىتنرجعكحتىخرايدفىالبيتأصزالوما

قبائلنجسعاسماعيلمنوالعثرونلمحعاراابطنواأحفادكعبومومنصحغيرأأمهخ
وأخذتتمرقتنتأنكادلههارضةفاوقوءوالذكاالسياسةحسنفيممنكانلمحايثىر

ستئئاراابتاجمابةخزاعةمناشترحتىرأيهأصحالهوسحىبينهمفياتدءامثحاا

فاطمةوادىعيبطنالىيهةعنالعصبيةمنوجدلهبماأجالهمنبةاحاخافا
رايهعللواقواوارفادلةوالحجاسقايةواجاتعلمانهسلطاوعظم5أمرونبهكرشألهثمنء

اتموجارهاضيفنهالوسقالحاجاأطممنأولوقصىقبلهنحرجلىتجتعلموالحرب
وفكررشيدسديدرأىلهوكانبنباهتهالناسوتحدثبسيرتهالربهانسارتبدلكو

وضهمشؤللبحضفىقومهفيهامعليجتعايهالبهاالبيشوجعلقربوةدارالندلىوموالذى

لهمكانحتىجسيماوشأنهمعظبمايشقربمملكبحفاأصمنمايغارعلىواالدر
ولدانلثمىوكانمنهمببونيتنهرواليهمبؤدونهوالعشافىالقبائلعلىذالصاخراجبعد

فأوصىبهرأيخماالصكنفضزأدوصغرخيرعلىاالشرفوفدفمناروعبداالدعبد

كافأمعتحدوالندوةءوارفادفواللواواطجابهالسقايةمنيدهفىكانبمالعبدالدارأبوه
وففلهبعقلهاليهوصحلالذىشرفهفىعبدمنات

االحدأولأقىكالىاالاطامليةعصدراامحدبرحاالاثامكا1
شبار4لهوعرمزشللىدجبلىقاض



يمةتاربخ7

بعدهادبنيعمنذوانتفلأبوبهلهأوحىماارعالدعبداستودقصىولمامات

لينهمرباطرحمرتدووكادأيديهممالىزعووناعليهمكنوعبدمنافظهرحتى

عدلبنىنفاالمتياؤاتهطفشرفطنهمموادنهئلالمباسضيمشحاالصواشهى

فمحالىميهمنزاالينتفماالمذانءواللواارالحجابةالدعطنىوواردادةيةافالسمنا

وسمادتصكليهصلىاللهريسولهامنهمأخذطلحةبنغمانمعبةالتيحنحشعفاوكامكة
التاالماواتؤدأنيأعيماللهنيتعالىلولهفزلعيحجزهاأنأرادالبيتخلولماد

تالدهخذوهاخالدههاملقائالاليهوسمعليهاللهصلىاللهفردهارسول4لماأهلهاالى
االنابنيهبفيشىشيبةأخيهاداللهسلهارسولطلحةدمؤتلهو

محهادطنأثرةعالىهاثروانتهىعظيموشرفخدكبيرالىمليةالحافىيشقروصحالتو
ذهنشوكايعيةوتثرعيةوابئسيةوسباديليةوميقمناازاتهمامتياكانوايقتعود

كانشذكرالمحمناالسالمهافبلأميىالكوااالعنءشاااليتواركازاتاالمتيا

أبوسمياندوكااالسالملكواستردالمحيجيسقىهاشممنالمطلبعبدكأالعباس
وطيسهااذاسااليحرجهاالبهمحررايهوالعمابعندهأميةلنىنلحران

وممدفرفا1نوفلىلنىمنعاصبنلمحرثوكانلحلهاارأىعليهمجمعونمنالىكالبسله

عبدلنىمنةطلحصبنلعنمانوكانالحاجمنعطعالملهالعاأموالهممنجولهايخركاما
أسدلنىمناالسودبنزمعةبنبدلزوكانوةوالدءوالحجابفوالواانهالسدالدار

لهالالموالغرمواالدياتنجمنيىدأكراألتدوكامةرالهااألمودرةاشو
يخلعلىحنزوملنىمنليداكضالدبنوكانهاحكهعلىايمضونوكااألشناق

فيرلوكان3حروذخيرةحهمسفيهعونككالواماومبةادشلهوكايشمر

نجضىالربمنغيرهملينولينهمإخكانبالسمارهعدىلنىمنطاباظ

1زالماالويساراالكحأميقامنبنيصموانيطويممطححيمميقوإهماجمنهيم
رقأصساالولعلىمكولهكعباالللعركالىنالتةأقدلوهزاواحدما11

مىأصأىتمضىاأرادادارلالهوكاضئعليهليىوالناكرياقاالفيوعلى

مهالهمفماعلىنيمصواحهاحلهمفيمالخالرالمواسعسواالكعبالالىثصوامررهما



000000000037ةجموللطاالثعراحبم
مهمهدمونهاألصحناالتىواالموالمحهمةثاطسهملنىمنقبىبئلمحرثوكان

جدالنبىهاشمبئالمطلبكبدمدأخصوصمشأوعظمهمأصعالفقدبنوهاشمأما
لتمالقبائلوهاوذاعضشهرتهاالفيلقعةبعدواكرسلطانهالدىوسمالتمكليهصلى
عبدبناللهعبدكأعدوضميدنأتولماطمرتيرةالجزجهاتحمعالرلمنلهوقصد

فضلهمعبدمنافلبنىكلإخلرمماشفدوسدمالمنيعرهظهـاالسالموتحلىالمطلب

سعودهمثسرابهذاوتم

بمكشاالشرأفحكم

وفتحهالمدينةالىمنهاوسمعليهاللهصحلىرتهبمةيخيةالتارالحوادثكرأمن
بعدهئعمنلمرظلفابةناكةصحارتنمومنالهجرةمنسنينمانبعدئلها

علىثيةشوردديكوقراطيةوالسالمالةعليمامدنهسالاالحكومةلتوكا

الماللةاظلمضتاحئعهدخلمائماراشدبنفىوكذلكءيعقالراحسبالشر

اداالستبدمنفشابهاشىهرالملكمظا

وأولمنااللسالميةلةرحياتهاصكزالخالواأدبرخلىتنبحلحرميناحكومةوكات
والحليهارسولعنصاللهرضىأسيدبنعتابوسمعليهاللهصلالنىعهدخقرضإماتود
اظالفةوانتفلتللهجره8ستولمناالاثلثاعخنينلواوجهعندخربعدالضحالله

كةعلىليراربنعبداللهاصلىاالكافوهـشمسةييناالموالىن3الراشدءخدالخلفا

231صسنةكالسنةييناالموالىالثفنىيوسفشالحجاحاستردهامنهحتىسنينبفع

نحوالمدهذهقمكةأعيوتولى853سنةالىأيدجهمزالشفىوماسيينللعبافةالخالقلتا

دخلهاوفيهاالفاطميينالىحكهاانتقللسنة51هذفىووغيرأشراتأصرافأميرمقمائة

ادبغدمناالساليةالبالدنتثمكاومنلعبيدىالتمافىلدينالمنهدخلهاموالهقائدجوهرا

بالدالربئروساالحرمينحلبالىومن4العباصىالخليمةطبفيهاالبصوالىحابالى



بمةافشرالحها7ا

موسىبنالثائىالحسنبنعدبنجعفرانثذفىوالسببلعبيديينليهايخطب

ابنالسبطالحسنبنالمئىلحسنابنلمحضعبدالتمابنونابموسىبنعباللنهابنالثافى

العباسيينوخافممنرةكوالمذالسنةفىمثةتظعكلىوجههاللهكزممنينامرافىعلى

شدأتابهومكةبواليةالمعزيهتبدصحاحبمصرالعبيدىاللههزلدينفدعاله

عليهاألشرافاحكومة

وهوعدبنشمهولبهاحفيدأخيهحيث554سنةالىبعددبيعمنفىواسترت

مالهواالميقاوه7سنةالىلعدههابنؤمىأصوتولىماشمبنعبداللهبنجعفر
جماجعلىيبةضرضربىعيبنكزميفاضراآخرأنصراوظلماحئحكهموكان

شخصكلمكلىجدفىأوعيذافىماضايتقاكانيرناارهاسبعقلىمقدبيالتمالحرام

يهرعلىمعفاتفبىاأليوالدفيبصدحلناسفاسنغاشامعحريقطرعنيفلسالمحمت
شدأاالودتهذاومنكحاأردبال7نماليسحةصبدلهافىرتبلهوحمهااال

والميرمكةباسىلهللخليفقاعفئكائهمالدينلصالحعونيدمحةمقالحطبا

أحفادخقمنوهوالحلفقااله7فادصمنةثريفااخالمأصيهعلىوافولى

النخوةأهلمنقتادةنوالثائرناعدبنبنجعفرالشريفأحمعبداللهالثريف

مكةعلىتغلبواناأهلأداالالملينةالىجمنامنملكهتسعواليةلعااوالهمةعةوالشجا
يفبعدماتغلبالثرو6سسشهامأيدفىومارالتسلىمملمحوءولدحسننحمد

اخولنىأوبنيهقوصمنالكرقيتلعمهاكافيهابعدهالمارهاوصارتقتادقكايهابنراجح

لحروبمصرعخهاالملوكالشتغالأخرىناوملوكمصرالرةملوكختذومهاشوكا
هحذاالحرمينخطبةفلهيدالذىكانالكلملالملكبعدموتأخصوصالصليب

ديدماوصناوالشاموصعيدهاومصر4بيدمازونواوعبيدهامكةصاحبل

هينضراالحرمينوخادمالالمتينربوالفبلتينسلطانوليدهايرقووالجز

امهدالذلكناكملمناستقلمنوأبرلثأأميرالمؤمنينخليلالماللكلملالمحترمين

ولقباحبمصرصكلملالكااعامالعليهاوكانرسولبنعلىبنعربنرالديننو



0000057بمةفالصجيم
الىمااصألحتىواالختباطاألرتباكهذافىزالشحكومشكةومارالمعونفععماش

كليهارفاقرمملكلبيرظطب766خادقسنةبنعلىبنحسنبنغىأبىيفثرال

زللتنالمحااألجأتهحروبسكرالمصرىلهالعمعوقعتحئدىأبوزالوماسفتهمنوحج
نمىأببنأبواليثأخوهافنلبهماعليمارميثصوحميضةولدالى107مارقسنةاالعن

االمارةعلىظبهبهاحتىواستر217سنةوونقالالناصرعدبنالسلطانجىنحمدنهو

رأسصوعلىقامصلىالجهيوقدمهعندهةوالىاخوتهودوقله417سنةحميضةأخوه
شؤوماكفهرب89أخومرميثقسنةننلبكليهحفزاوماهراسيفهشاعبدمميمواحد
المحملمصربهرميثقوأقىعلىوقبضمصرىحضرالمحمكتجمى17سنةفىوبههر

المالةأطلق227سنةفىوغىأببنيفحطيفةالشرنهمولىأنبعدالناصرالملك

347تابهاسنةومارالمحموذهبعطيفةواليصكةفىأخيهوأشركعمعرميثةصرالنا
بنلمجالنيفشمصرلولدمالشرمشعبانالكلملالملكجعلهالفردرميثاالمارختىوا

اليهارجعألهاالثىسنةرالناعدبنحسنالسلطانوعزامكلنها7ء6رميثتممنة
بنأحمديفالثربعدهوتولمى7ث6شممشةماجمهاحىزالوماالمنصورعدالملكمنأص

التىءاالشياعلىيؤخذكانالذىالمكسبلنورصواكالمكأعيدروهمدكمجالن

قحاأردبوألدرمألفوستينمائةأميرهاعضهوعوضيههالىتدخللتكا
ممرسلطاأصصررحىبيهفىاالمارهواسشرتإلسالصفاعلىذلكفنقشوأعي

أميرأعلىبركاتيفثرالبنهزوالمجاوأليخافىنائبآعنهمجالنبنيقحسنثراليمونأن

معظمأاليهاالمحمصرفوفدرشاىلعامالملكاستدوقد4ثاعالمافاضالمحدبركاتوكانمكة

يفالشرنهوتولمحم958بهاسنةوماتالمحمكةرجعثمعاالئهايرمنعنابموأخذمكرما
وحسننصافواالدالةالهمنيموماأحسنعلىالعكظرضىنوبركاتعدبن

بمافاستفبلقايتباىالسلطانمدة8كسافرالمحمصرسنةوقدإللناسوارفقالسيرة

حجمدنهوقمكرمامعززأاليهانهرجعواالجاللاالعظامصمنوفمنبهيليق
مدرستمالتىثرقيةالجهقالمنالحرملصقوشيدفيهاههسنةقايتباىالسلطان



بمةف1ألجها7
المحاليومايديهموالفئاللببكلليهاذووغانغل

شهابعدهوتولى309شسنةماحتىزابواليهورقمكةأماسكلىبركاعدبئزالوما

019سنةبهافىستمل1حزخوتهايدمالىيدمنتتنقلمارهالازالتومابركاتيفالشر

إللحيابةوأرسلفاعتذرمصرالىيدعيهرىالغوالسلطاناليهأرسلى81سنةو

ليهأالىردهوكراماالصالسلطانكرمهفا4سنينغانوعرهأالنمىيفالشرابنهعنه
لمجازيةراواأللطامكةأصقوأشركعمعهزامعز

يفلشرللفياماروسامكةعلىأقرهما229مصرسنةعلىسليمالسلطانفولىاولما
جدةعلىكانالدىالكردىأعاحسينلفتلاأعىمعهوأرسل4شواهفاكربمصرأبرغى

اهذومننهغؤمولقوأغرقموعااالعلىققبضالمحبدوصلداللغهرىاقبلمن

ولمالعليةللدبعةتانوازاطجابالدالوقضصارت

يهودراارهوادوفضالوعاالأوحخرقاالشراتمنأبوفىبفالشروكان

بركاتبنىوزيدلنىويحكوداالنالدينحسنبنىأشرافسبىيدواليه

لالدالربدمتفرقونوئمةنىو4عونمحيدنبلاهـيملهمكاننالذ

يبآأثعالمافاضالمممالوكانحسنيالشرلعددابنهوتولىىأبومات299صيسنة

وهوتومحامدالصفاخالقاالرمومامحرمراالعداألبهكاخالدمكلىاالرهسار

االنكةلحاائلةالعاجدعونعدفيالديمنهملحسلييناشراسلسلقاالرأس

زناإمارقخلعائهوإمارتمحللتلط769سفىبمةدارالسعادهلنىومهالدى

بعضهمولخائهايئوصعهاوتارلىءومماجاطويال

وأشادهفهالملكأسسممألمليكيرخبناهبيناالط

والسيادهالفحرالملصبناهوحسنوصفهفىماق

السعادهداركالملأالليتدصيففىوصحفهتاريخءجا

واخذت0109مالضمنةحتىالمجازوالبةبأعيقاثماالشريحسنزاوما



00000000000000077بحةاألشرافبم
الحسنبنالحينبنمنمحميدبنيشزالشرنوالهاحئاخونهلنىولنيهفىتنتقلاصرافةا

قائمازالوماوادارضنةتامةعةوشجاليةثاذاوكان3401سنةغىأبابئ

سحدولكنخرجولدحالشريبعدهوتولى1كىسطماتحتىتهاخيريامبوال

بركاتيفالمثرثيهاهاأصتولىسنةفيثروعاحدىعنهاابعيدرآومكثمقهويمةمن
بنسعيدجهاولدمالشريوأعقب01سنةوماتممىأتبنهيمابراعدبنابن

عبدائهيفوأعقبمالشرعنهاعزلخيدزسعدبنبنسعيديفالشرعيلمبهتجبركالط

سحدبنيالشراالمارةالىفرجع3111سنةماتالدىلبعاأحمدبننمهاشمابن
يفسسمعدوماشالشراتعيجملةسحيديثرولدمالوهواراليةوأخذبتحاوبيمبدز

ماتحئسعيديالشربداضهفىلقيشاراليةو61114سنةالبديةالمكهلعيدأعن

االمارةوأخذتاعياشجامالبعيداالالفضلالقدرظبمجليلوكان9311سنة
يفلنعالشرانم4بركاتبنمجيىيفالشرعليهاعلبهمحتىخوتهخواوشوهاولهاضدلعد

فيهمزالتومادسعيدنىالىرجعتثم6311و4311سطتىينفمايحيىبنوكات

6811سنةفىزيدبنسعدسعيدبنكأمساعدبنرويفصرالثرتوالهاحفيدحتى

وقثرالعربربطالمائفةعةشجاواالصفاتئلوجالهمةئعلىرومومشسهو

كلىوامتدسلطازلالدالحجاجمغاليهلفاادتوااتعيتجنتمرعايمواخزبائلىو
يفصاكلعددؤلولى2021سنةماترفحتىماااللىزالوماالحربلالدثيرضنجهات

فىولبكايالشرأخيهالىفليلىبعدأيامعحهازلتناألهاالعدمسابنالمعينعد
فيهالكوناالبةكادتثرةحروبيملبنهمولينهوقعتوالوهابيةأعيلاستمدته

جيوشااليهمرسلفاجماحهمحوالمحمصربمالشالىعدتعهليةالولهالدرالئنلهم
لالدعلىواسشلىحموعمفرقالذىابراهمولدنمطوسونرثسهاولدهيقكلىمصر
عدءجا8221سنةومممروالدهالىوأرسلهسعودأسيرابناللهعبدمهمأخذرئببعدأن

صوكانالمحكةخدقهوسارفىجدفاصمنعايفالشرزفاستقبلهالمجابالدالىعلى

بنيهوغالبيفالشرعلىعدعلقبضألناألعينتهىواصاحبهخوشمنعلىمنهما



بمةاالشرافحم87

فيهاللوقى221سنةمحرم71القاهرمفىفوصلبالقصيرطرالمحمصرعنوارسلهم

حسباالرادمالسلطانيةأوالدهجشسافرمعشعبان1الىبهابقىوالالئقإلالحزام
أعيبمقتضىأوالدمالمحمكةعادتوفيها1321التصنةتوفاهأنالىبهاهوأقاسالنيكالى
لىسلط

اومابيةحروبعهافىسنققضاما72كةلعكلىايأمارمالشرمدهنتوكا

نهمعدعلىولىالمحمصرلقولماءماكميرالدالشهامتىكبيرالئمكاللمحالهمصرحمهوكان

بالدارتينامذاومن8321سنالفعدةأواخرذىفىرسوبنبحييفالثر
لمصرزتابضا

الضناكأبدنهمافنمتعدعلىجهةمنهـيفثالشربالصأمماعلىوكان

عبدالمطلببثرالمكةعلىوتولىبدرالىرهربالصفاالبأمامراشيحيففتل
عدنيفالثرلتعيينرأمرهأصلىالشاعدعلىولكنيمنأحمدإلشامنلبكمإعيغاابن

وعممبربةلرإمارةتولىأنلهسبقوكان4بثمرعليهيالشذاكاذوكانمحون

جهاروطوهـالهجموعامنحوالطائفالىالمطلبعبديففسارالشريمليمامن

يفثرهووالفأمنهعونبنعديفلشرامناألماوطلبزماولكنه4إلشاأحمد
ولماونفهيدو6خرومحهماعصدالتعبنعلىعدأعيعنءامصرتاوأرسلهمايحي
فانهمجىيفالشراالةمالىأعادبعدسنةواالكراهصعلىعدكرمهمأاليهااوصلى

عديفوالشريمنأحمدإلشالينلفوروغبعددلكو531كلصرسنةوماتاستقاه
صرعونعدبنيفوجمرالرةالمسمإلشاأعادأحمدثمعلىخدفاستحضرهما

عبدالسلطانزمن6529سضعدعلىفبضةالحجازمنواليةخرجتفجهاحىبئو

النمكاقالذارحمهوكانيهةأمارةعونآبنبتوايةنيةالسلطااالواصوصحدرتالحيد

بديرأعييالوهوزشاطوومكثءوالاللعمعالمايحجاالطالىمجونوذكلوهيبةءدما
أميريشبنخنهقيصلالحمادنجدرالىسا3621سنةورتهاواددرايتهبحسنالمجاز

يالرأدفثركرقدولةللداطخرفيصلقررعلىبعدأنأمرهماإلدصلحوتمياضار



97بمةافراالثجيهيم
بدمولدهؤمين721سنةشعبان31قتوانالىواليقمكةواساترفىسنصص

بطفىشوكانولفبعإشارهالوزرتبةمنحيشروهوأولممملالئمهـإشاعبديفالثر

بعدانجدةرصلاالدبوشونلحديثواوالتفسرالشرعيةمالعلىفجهاونعماالستانة
وطبوامنهليونبطاالبربونالمندوبلهقاوهنالك5721لكلزسنةاالايعخهاصانجلى

ونيدومأذاشلهمقالتمالمسئوليةهنهحمااعتذرعنفامكةالىوصحولهمفىعدبساأن
اعتيادملدميذهبكلياتمضعيمنهلمالبكالروالمامونباتوالفيهرعالزلدمن

كةوسارممالىدلالىواوعادنتنعوابحوابهفالمعنهغنىفىلمأحيئفىهوائهمثلعلى

4المحالفامرهمحهرجعووالمحعصرسعيدباشاالبممتقبالالمديخةالىدهب21كيسنةولى
واسخرفىكلمامهمايليقاالعغالموكالاالجاللمنصحادفبعدأنعادالمحمكةنم

إلشاحسيفاصراأخههوتعين4921اآلخرقسنةجمادى1فىتوفىأنالىرةماالا

رعوارهدواووالصالحالتقوىمننجظيمجاعلىوكانلهاالستااليهامنفقدملهم
وكانخولجدثأثنلحيضقتل7921وايسترحثمالمحسنةاألخالقعةاودو

فىوطضيدهقيلىيديركأنهداالرجلاليهدتقدمبحاللاحهاشمواذهب

التحكنهرضىالمحمكةولكلرالجيأملمموممنمأسوفاعليهبعدبومينفىلتو4خاصرته

عنهاولكنمنرللئةللمرقالثاالمطبعبديفالربعلهوتولىإللشهيداياكلبونهوأهل

عونيفلدلمالشروتعيناالشرافلينولينهكانالذىثرفالشقاقل921سنة

العربدموذمكلىوعالشرالةعيكزفىقدمهنمكينفىفاخذعونعدبنبنارفيق
زمنفىاالعندهبنالمأمورمنمكاءالوالهلتكاحتىاألهـاكمنبنروالمأمو

بسىزطجااواليةمنلقلنهوليدبعلىفيهابفرفاتاألولىباشالورىعئانيةوال

يسعدويحرمويعطىنفلجواوقتاللهومناالستالةقيهرومؤازارفيقعون

كثيرأفهدممنهأومايقرصالرهاليةمذالىيترعكانوقديخعموبمغويثو
وصحللللراكبناللهعبدسيدنادلثثتبةالمعالقومنوخصوصأفىالمزاراتقبابمن

هأصاسترجعأنكمماألهاالاسيدخديجةواأمنةالسيدةقبىبهدمأصأنالىلحالابه



بمةاألضعرافصبم8
اللهرضىارخلجةدفاطمقمولدالسيدلتكاافاارحىالاليلتفاذأعيوكذلك
غارالبأيضآبتوسيحوأصضحياعليهافىتطحىنتلىكااأخهاونوكانواينعنهما

صحلىاللهرسولاليه6وىلعدماالعنكبوتالبهعلىخمالذىوهورثوجبلءحرا

نمراعاالاليالبهوكانالمدينةالىمحةعدلمجركمامنبمهـأبىرفيقهمعوسمعليهالله
وأماالسعيداالاليدخلهأنينعمونالناسوكانبطنهعلىزاحفامضهيدخلواحدا

أنصالصعلىلهيمنلمألهال01الثاسداوازالمضلمالباااهذلتوسيعفارادفالاشتىا
رفبهابقدذلسااالعالتىكاناالشيانارومنآالأجلهذامنمئلأوطبيعىرشكلة

أعدائهينولبنهحيلحتىنحلوقأشرفديهاالمايعةخدمتالتىالمعجزتلك

الالالتلونالمطرالدوامعلىعندهنفألواعهكلارلهالىسامحمالتهبميلوقدكان

االوهاالالهكادلناصىماميهمايمالوحملةبةلوالبونضارواالطباونابحيقاوالعر

لشأوأبسوتهخمعاتوديمالطافيىطرفىيركهإلكاروأوبيالمنموأواستقدم

ليهوجلبا4الممرىالحملعندهنجيمالدىنوهوالمبمةجرولجميالشمالالبستا
دكا4الثالوبيدصزعيئالماعمناليهغهبرهاوساقامصروالهدوامنهفيأشجارا

لمد8ومدالصرلتكمالميااالنأمامكةفىلطلهبسقلمخاتاطمدتجصشن

ادالضليهاعىلءحرااامخابهمقطعةيمحوأصأزهاردـوذيلتأشجمارهجغت

لمحديركاشىوموعلىالماكبيدهمغيراألحوالسبحانالعقبادفجهاوشعق

واخحلف3231ولمحسخةاالجمادى61سيناالبوملطائفباكلونيالشرومات

كادالدىعدااللمبلثمايفامحرااألخيهبعدهلشالشرافةوبربروتهأسبالمجمقاال

بنوجيهلحجاراوالىراتجهـإشابصىالسلطايخةاالرالهرتصدولكنلهشااالفىيقيم
قيفىيفللشرماممماقاكادىالذعونبنعدبناللهعبدفيلبثماعلىيفلشراالىاالماره

وقاماالستاورحركةحصلتحتىإلشارابمعواالتحاداوأمءايةكلوهمازال

ستانةاالالىراجمدحووخروظمهرهلبمإشالجوراوعزلاداالسنبدضوؤقامالد

ئفلطاباظلفاإلشاعلىيفالشرأماأموالهجميعصودرقبعدأنرودسالىومنهامنفيا



8جمافالايهيم

31كشةشمال81الخبىيموقالجديدفيةرالدستوالحكيمةبعةبمشاقصظاهرأ
نحوالطرفيئمنفيهاقتلىالثاهايخةوالعساكرأهلدمكبعضبينفتنةحدثت

الثاتاليوهصفىإلشاعلىالشريفإلبعازكانتافهاوقيلرجالعثربن

مقيماكانالذىإلشااالعبدالثريقؤميينعلىالشريفعزلمكةفىشاع

وكانعونعدبئبنعلىافيإلشايفحسينالشروتوليةبوفاتهالخرءجائمإلالستالة

منهاعلىيفالشرقاممكةفاالحخرالىسنةينوعئرخسبمنذاالستانةمقيمافى
اآلنالىجهاوالزالمصرالىقىليىالوالىولماويحلاالستانةتاصدألعائلته

ئلقباأبدىعلىوضربالمللالنعرفحممةقيامحقعيإلألقاملهفاحسيئيامثراأما

بعكرصعالتريرسلحفظهنفالدولهكلللخروجيتحفزونكانواالذيئاصربا

هدأتحتىومكذاعيرهاالىأخرىفرقة2خرمعشجلمايرسليئجهدالىهذانحله

بجعلأعىنهاالحيلءلئناكرلمهـيذوازالحأطرافيئفىهبحرااألمنوخربالالد
كثرمنألتكالعدأنياالمحيدياربنوعشربعأرادينهخالمدينةادةممنلأجرهآ

الددلهالتمبهلفعفضلونحيرهعثلوفولهعدللمفكالطومدنسلمهياالرسعين
الوجودمعرفتسدهولفدتشرفتاالمينجدهالبوليالثرفممئالوجعلهواهـ

ارقارقدجملالسجاياحناألخالقيمكربعأليسآبألوجدتهممكةالعالىالجحاببمعية

يخلىحينيالئرزح9231عامأوائللىومحياهاالدلجاللكلياطؤر

لهيدالتمكلىأديجعلوعىىبتجاالدرمحارفىالعليةولالدعدةلماعيرالىورجله

كرفضررإلعالمينألذلكلهؤيهونالمسالينلمحماوحفنالبينذاتاصالح

ححعبرضيم



صيمةأيجيرلحمسححصح8

اليومالىالفتحزمنمنمكةتولىمنبأسماشجدول
ثفليلبتصرف6039سخةبمكةالمطبوعةبةلنامقالمجازمأخوذمالسا

اةصا

اصبالجل

ةبمت
سعيانأبىبنعتبةارليدبناسيدبنعتاب805
سفيانألىمحدفيبنعكانحارنهزنلرا39

وىانحزضالدرلسالحاعانجدبنمميرقنعذبن
الحطابنجايدكأزارحمنعبدكالحزالحارثبنالض

كبمبنبحي6افيةنهثمامبنالعاصبنضالد
لدصابنأحمد

رئمالعوامبرناربنعدالله046اخرتغقطارق
67صه061نمريثىالىوةكنرثلحاا

الئيوسفنالمجاحسهيليعةربنعدىقعلى42
وانصشالملكعبدنمسلة057القرشىنوفىنالحارث
لدالمحزوىطبئالحارثأسيدصالدكأبنعبدالله
لفسرىالتماعبدفيصالدهشامبنالعاصكأخالد
قظالةعانالغالحضرعىعيعااطمبئعبد
الحاصاببنانيحيالخزاممطالحإرثبنباع

وانعيبنبزعبدالزبنممر078لعارىاالتادةلواث

لقعرىلتمااعبدبنلدطساكأامثما
داودنطلحق07سفيانأيعتبتبن

أسيدبنضالدبناللهعبدجمنينالعزعبدالحمفيوانص
لرحمناعبدبناللهعبدبنطلحةعدبئانعاصبنسعيد
جماضعروهتجنإلألشدقوفالمرسعيدجمنممرو
مخرمةبنقبمىبنللهاعبدوىلمحزالعاصابنضالد

سزاقةبناللهعبدبناللهعبيدكأعثمانأسيدحالدبئعبدالتمبن
ظلدبنعبداللهبنيزعبدالعز0101سعيداالشدقبنعرو16



اا

ء

هصنه

631

851

661

ء8يسكةأحدولححىسس

ةفئلنالحسينةةتمقيسبنالضتخاكبنااعبدالرحمن
اسماعيللنأحمد61اللهعبدبناراحدعبدا

حمادالبربرىالخزوىإسماعيلبنمثامبنابراهيما
جعفرنىاسليمانوىالخزاصماعيلبنمشامعدشا

علىحدبنبنالعباسبنالمضلى0781الىكنافىعبداللهبننايع
المحيرهسعيدبنبنعبداللهعدبنعداثقفىبنيوسف
موسىلىعباسيززانجاعبراعمربنيزمزعبدا

االمامحمدبنىاسالملكعبدبننسلبنالواحدعبد
مالقللهاعبدخارحمطأبوحمزقال

موسىلنعلىالسعدىعطيةعدبننالملكعبد

ءلىعدبنعيىنىموارليدلىعدلنوانص

عثىبئىكأموعبمىبنداود011عروقالعدىارليدبن

االصغرعلىبنالحسقبنسيناطوانعيبنالملكعبدبند

الصادقجعفرعدبنبنعلىعباسبنعبداللهبنعلىبناودث

دىابئبدينبنعيىرحمناعبدالحيدفيعبدبنر

المسيبشونهار0203معبداللهعبدبنالعباس

علىبنحمدونحارفااللهعبديادبنزا

حنظلةيزيدبنلىرراساايفالعتكلومعاشالهيغ
ظمالموسىبنمجماا0302لحرثافيادتهعبدبنالسرى

عبداللهفيالحنفياللهعبيديةمعاولنالحسنخدا

عدبنالعباسبنصعاحاللهعبدنلسرى11

علىبنسلثانناظهعبدبناسلبماناللهعبدبنعلىعبدالصمدبنا
رالمذكوسليمانعدبنماهالىهابراممأعدبن
سهلبنالحسئعلىمحدبنبنتينابراهبم

الحسنبنعبداللهبئاللهعبيدعبداللهبنعلىبنسلمانجعفرئ

عدبنالعباسكأصالح0812العباسنالقثمبنعيدالله



سيميماإمراحيرلير
ئئ

اعإماليم
ربمحانجا01031ماجركااشاس
الفضلأحافظ0713عيمىبنداودعدبن

لفرمطىاهرأبوطاجعفركتىعيكأضلى233
أبوجحفرعديفالشرضىالفادداوعدبنبناللهعبد33

جعفرلىأجمنعيمىاللهعبدبنسلماعدبن
جعفربنلحينالقوحأبواصرالىبنمحد
جفربنحن0583إتراايتاح

ودداوبنأبوالطبىموبنعبدالصمد72
جمرنحسنعدبنيفالشر003المخملنجعمر

عدبنجعفرعدشال055يوسفلناسماعيل

علىبنالعايممأل84المتعيندنعباس252
الماسمبنفليته0815الحسينبنطاهرعدبن

فليتهبنهاشمأل725المنصوربنأحملىبنعيسى352
الدبعمدةالملمبالماسحمالء094أحدكأعيسىعدبن
لعطبالدالماقبىعيء075شمىالهاالحسنبنعلى

دليتةبنمالكال0075المتوصبنطلحةالموفق653

سملماادسىلعبااعيلسماابنعدكأابراهيم
عيسىقطجالدينالعيىاحمدبنعدبنابوالمغرة

عيسىداودبنل0075عدبنأبوعيسى
عيمىثربنمدع017ينابنالعباسبنالمضل

بصهناالماسمداسحقعدبنبنونهار
عيسىيهزبنلأل785طورثأحمدبن

امهنلفاسم1دلساحاأفيبنعد
عيسىبنالصمحلبفيجمع72

مكربنعددالمهلبانجا
ادربىبنقتادةأله07الخادممؤس



58ممةءأبراحدولمس

صكأنكأ
اطأإصأ

ايسمهءهس

لمجالنبنيفمالحسنالشرا0128كنموسىعدالئاشبنعبدالله
حسنبنبركاتال938الحسنبنىالمثن

مغامىعنانبنعلىال0728قتادبنالحسنالمئري716

جمالنبئصناط0838نجارسولربنعلىرالديننو16

جمالنفىالحسنبنعلىال0548مسعودبنياقوتالدينصارم636
الحسنبنأبوالماصماله7لةاالمارةالورا5الزطغتكين036
مجالنبنالحسنلنبركاتأل158صهمامكلىاتصدةقتنراجح256

بركاتعدبنال58كادةكلبنالحسنالشريف
عدوأخوهبنبركاتألفتادةجمنحسنجمازبنال356
تبرلنعدبنمزاعلنحادهبنراجحال256

بركاتلنعدأحمدبنلفتادةراجحلنحكابمفى256
محدبنبركاتلقتادةلنعلىتمالوأل

ءيىبنحميضةلالحسينىشيحةلنجمازهعال

وأخوهعدبنكاتل001قتادهبنعلىفىأجمىال
عداشهومعهبركاتالالولاليهتداولواورميثهةحميخم107

15عدوولدبنتةحألايافرادافاحمبعالمةديتوأبوالهعطيف
تبريملنأبىبنإلونمبىد31سالبدرةلشالاخمآاخارميثةولمجالدفبة047

حسنبنأبوطابىأل0101ضطيفةرميثقوعدبنسندبنرمىاكحي4
حسنبنبىإدر003101جمالنبنأصثي5

بسإدرأخىبنمحنل301معامىبنعنان
المطلبعبدبنأحمد01كسوعقيلوأحمدعنانل

ادريسمسودبنأل9301لمجالنلنعلىل87

نجاحسنعبدالله0401عالنبنعد77

زيدعبدالتممععدبن14015لمجالنبنالحسنل08
عبدالمطاببنالى1401لمجالنلنعدبنرميثة818



حسسحسجأمبرولدي
011احن

اياكا

أصأمبمعهبم

سعيدبنيمسعودالشراا0611محسنيدبنزيفثرال409ال
سعيدمساعدبن05611بدزلنسعدل01ك

سعيدبنجعفرل02791عدلنبركات3801

سعيلىنىمساعد11يبركاتلنسعيد901
سعيدلنعبدالذ04811يدزبنأحمدل5901
سعيداتهدلنال411لدزلنسمعدلنسصد9901

حسنبنعبدالله08لبعاأحمدقال909
حسينلنمحسنال1011

لممعيددلنا411
سصعدسيدبنل3091

لنلىمامساعدعاعبدالمه06811أضلنجمدالحسن3111
مساعدلنعالب02021عدلنعريمعبداأل3111
زيدسعدفىأل3991

أمينعديرلننعدسمأل8321خيدكقمحريمعداال3111
سعدسعيدلن6111

عالبينعبدالمطابيا07621دخهلنيمصعبداأل7111
عبدالمعينمحدلن03731معرلسعيدلنال3311

عونمحدنابنإلشاعبداللهال729سعدلنعداللهال211

الشاصينل21بركاتلنيحي0391
غابىلنعبدالمطلبدا07931أحمدلنمبارك3311

عوذعدبنبنارفيقعونال21سعيدقعبداللهأل11ك

عبداللهالنإلشاعلىال03231عبداللهحمدنىال311

عوذعدلناقهـإشاعبدااللدا07331سعيدنمسعوددا5411

أللالعلىالنالشاحسينل07231عبدالدعدنال591

اتواريخوغرممنصأفالحرميننابيمءجالمايحالفمانيهبعضوالحدواصى



78علىوعدرهابية

زالحجافيمحلىومحمدبيسلوها

فىالعمتلقىارهابعبدلنعدداسمهإلديعربمنررجلظ211سنة

الحدزفهاوتجااالسالىالدبئجديدهتئعقيدةإخوأخذيذشيوخهابعضعلىكة

رعلىوأخذيرغلوأبهرأاالموبعضلىتغالىللبخلبنأحمدليماالماماصدىالذ

بزدادومازالالناسثيرمنيماتبعهحتىيدتهفجهميذجبعدحىحيآلعربأحياع
لىاأرسللمجحاأشصولماقرتلباديةاوضافتههأعيقوىلعومحتىتاويمزوهيدص

ليرضواقومهرجالمنيئثرزيدعبنسعدلنسعيدلنيمسعودالشركةشري

وحموسجخهمعلجهملفبضالفأصيالتمالكربيتحجلىلهلواوليستأدهبهمذعلية
ممنوعينقومهفايسنرمعماحصلوهوأخرالوهابرعيصمرالدلفرالىفمرمضكمر

مامتدأبىالمجحفىنوأدفماشلبعايفثرالرضكةامافىوكان021هسنةفىالحبمعن
الحربفان7021سمةلىعبدارهابلنعدموتعنرغمأوبيحهمالحربلذ

تكاعشرفواقعةأثنائهاحمسصلقو3121سنةالىبينهمافىةدزالشرحاهاما

النحرالمبيئللومابيينفيهاقدكانالحرمةغزوةتسمىلتىخرقاافىاالقدجهاسجاالالحرب

سعودأميرالدرعيةخدقبنيزوعبدالعزلبكاليالشربيئالصلحتمفمالسنةولى

اطرافعلىلىوكاديستوضخمحتىملكهاتسللىرغحةارمابىشصرةيمومكانالدىال
وسمحالطرفيئشودصمظقةصلحامذافىوتحددتثهلمامهايرمالعرجز

ثمكثيرخلقومعهينعدالعرنسعودءخ4931سنةجباللوهابيينيفالشر

يفثرالبانعربينلرةوفيهـاحدئتحنا5921ةقوممسمنعظيمدعدأيخحآفىحج
ثالثالطرفينلينجراخهامنعسلوبينهماالحرباسقئافسعحدأدتالىوقوم
تفرقبعدأنو7121الطائفسسنةعلاألخيرةفىسعودااشولىموقعةعشرة

راالساوصصاباشرهاواليخ5جدمرالىلبفعايفثرالفهالسنقظتلكفىلجىخا



علىحدالوهابيض

وأرلسلطعدبمساعبدالمعينيفالشرقامدلكفعندلخوفاقرلرميطاليقرالمفكةفى
علىموعاملهويهونبطيعوهانعلىالحراماللهبيتلحيرانامانابطبمنهسعودكتالجالى

واديعودفىسجشعوافاثهاوعاالاملحراابلداأشرافضلفاأمنوفدمعوأرسلهمكة
صفيرةيقةروأماناقيمتجةالطدةومكلىوعاهدمكةمنحلتينعيعلىالسيل

ءوالحامكةأملالىكافةيزعبدالزلنسعودمنحيمارحمنااللهبسمرتهصوهذه
وسحلناللهجيرانشمبعدفأأما4الهدىتبحمنعلىالسالمالسلطانضىوقااتواالغ
ءطقسواالىتعالواالكتابأهليارسولهواللهلديناغاندعومبأمنهأمنرنحرمه

اللهدونآمنالأربمضأبعضناواليتخذشيئأبهلثركالتموالدااللعالأنبينناويينم

عبدلنسعودئميرالمسينوجهالتمووجهفىتمفأبأنامسالونوااشهدفقوراتورافان
لمأوالسالمرسولهواللهأطاعلرأطيعوامأفاسمعهاعدمالنالمعينعبدوأميرمفيالز

يةلالمافصعدمفتى8929سنةمحرمسايعالحعةمالجههقاالمانمناوأرسل
إللطاعةساكلهوقاضهاداالوسؤروتالمعلىالمنبرعلى

ئمبلاالوضرنحومائقمنىوفطافمأمخرمكسعددخللطالئااليومو

الصماأعلىالىوصعدلقىبومناتفىوالمحصبفىالذىيفراثاتانبسالىصعد

عافحهماالمعلىلقاالنهبابدمأعيااللىهملياوالبيعةلهوتجددتوخطجيالناس

اللهرضوانومولدأبىكروعلىوسمالتحليهصلىلنبىاقبشولدهدمثمجمةضليدفبقا
جلىالىفىعةاءارصالقاطآبعدمولعداألدانءالدعامنلينالمؤدقأصنمعليهما
4الحنفىوالمغربنبلىصراطلهوااالماوالظهرلىالشاالصبحيصلىنفالحرام

وساريهمأعشرنةأربهاأقامبعدأنةمصودشوارتحليعهبءنتالعشاؤ

ةوقورماسوفةلحصاهاأخذصرلهتأيامآفملبأوحاحرهاغايفالثعرلبآطاالمحجدهبجنوده
فىةمالىبىمكاثرفمادالالشرقالىارتحلثمكضيرأرجالهلشمنناالتىمدافعها

تفدوأخذتالمعينعبديالشريعارضهولمفرأودخلهاظااالولبيعرأواخرشهر

0331الفعلضشةشهرذىالىينيلومااسمعحرادفواسنألقهلحاالفبائلرؤسهيا



محبهلىبهدوالوهابية00000000

بالدمالىبعودوننممناسالمجىالدامكهدخعلىبينهموبينهالصلحائفهوي

مذمبهمقيوابمشظامرلهموثرملءاتقاالىكرمابيينلبيغاثريفالفقدكانذلكومع
نينيخبباختصارالمؤدوأخرىوجدفبمكلحينالصاقبابمنلقماهبهدأحيانايأعينل

1239سنهومباومابيةمذفقتوارالتىاالمومنويخرذلكالالمدونذاناالعلى

يقبلهافمتةقذوهوالشاىالحملعلىشروطاواشترطبككةالمصرىسحهعالحملأحرق
أخذلسنةصهذماالمحمكةهابلداعنلححالنافطعحهاومنغيرحجمنرجعو

بئنالتقدرتوكارهالمنوإللمدينةويةالفالشريفةالمجرةالقالجوهراتسعودجميع

يفينثرااالحرمينألعيواستبد4العليةالدولهطرفنامنوكاوالمديخةمكةضىوطردقا

يسيرجيوشهبانللشاعلىعلىالىأرسلهذاودصالسلطانلكفلطلماأاداستبد

ومو9ال03سنةمصرفىعلىالنممنذتولىنحوفعياالهذالمبيةبتيسرلهفلمهابىاكلمتال

عليهفداترالتوبرييهاؤليتهامااخليتهاوتنظيمقىتيبرفىإللحهاالليليصحل

فىإلشاطوسونولدههاعيتحتحينبالىوأرسلهاحملةجهزأولبذلكالسلطانيةعىاألوا
موقعةحصلتوهنابهلالصعوءالصفراالىلعدهافلكوماوما6321سنةرمضان

عددليينارهامنمعهوكاسعودقبلمنفالطائصامالمضاينىعممانلينولبحهم

الىرطوسونوساالمعارهنهىشملهوتشتتىالمحرالجيشفانهزهاليح

والدهعيأوافجهانتألبقواقعيرا

الشاطوسونوأعيينبعالىوأرسألبحراجيشاعلىعدجه7321سنةمحرموفى

الرتحتيقطر1خروأرسابنشهرصمرجيشاوجهزفىفظخلجحاللهالجهاهاببالذ
فىلهجتعاصجراحتىوبراعافىواالجنودارسالأخذيوالىئم4ارالسلحدأغالحطدةقيا

جمرهبتديعملىوبرأيهيسرشدولبامكاتجالشريطويسونوكانفوبهببرةينبع

وافسارواالمهالالخلعكليهمواهالاسئقبالهمفأحسنواءلجاالممشايخحربوأرسل
يينارهافجهامنمنكانوأخرجالقعدةشهردىفىرةالمنوالمدبنةدخلىخدمتمحتىفى



علىوحمدالوهابية

فاالنضيخرمماالبحرفدضرهامنيقطرضنجدالىيإلخفىالجنودالتىفرقاتنوسارت

منفرقةلسارتئميةعهاضاوقوشكواخرجوامنهابمةالذينعسكرالومابلكبذ3
احتلىواماودخلىهالتاالمجمإالكراهغايفالئرللهمففامكةالىبدهيقمنالجنودالمصر

ولماوصلترعيةالدالىوساروافزكوهلطائلالدبئعسكراومابىثمهذبلغوعهاقال
علىعدأعىوكةوجدرةالمدينفالمنوعلىبةكرالمصرالعساءإلستيالمحرالىالبشافى

نفالمبينالمتحلمجبهذااسلطااضرهاطالىمابثراوأرسلىأيامحمسةالماهرةيينقزإشا

نةاالستافىمشهوديوملذ

كابنمكلبداللهولولمحمرعيةسودإللدتما8221سطلىالثاليعونحشهرر

ثجدةالفوصملالمجازمصرقاصدامنإلشاسارعدعلىمنهاشوال41صق

أنتهحتىبهاعدعلىاستقرومافجهالبحفرالستقبالهعايفالشروكانأواخره

التىيفالمصارجميعارهابىلهيدعأناشرط4الصلحلطلبيممعودانعندمنرسل

شفسهالصطحاهذءهوالمضايأقوأن6اليومذلكالىالحربأولالعساكرمنعلىصزت

سارنمودظامهحركاتهمأدمشخهمارسلءمؤالأمامعسمكرالنالمحاستعرضاليومولى

إلشاطوسونلوفىالعرطمىليتفىلبوقىلغايفمتمالشرخدويمةالىعدعلى

بعضهماحذرمنلبكللىكابوالشرعدعلىمنوكانصليشالسقافمالشاميةفى

وأوالدهلبعايفالشرعلىإلشابالقبضطوسونولدأعيءلمابنحلىأنرادعدعلىفا

الىومنهاالمحمصرأوالدهمعأرسلهم8229القعدقسنةخردىاوالىذوكان

روسربنييفاضاتمورلىليكسال

أولقضشعهمصعتهطانبذتفبيلهبخودهكلبغزوورهاأموبيربئعلىعدثوم

اخعاحفىينيالوهالينولينهوقعولععكرعالمحالطآئفتوجه9221سنةحجبعدأنو
لكهاجهةوكانصوعسيرليشةوبنةروبةلعدماملكوقاخجملة0321سنة

برهجزأخرىالىامارةمنينتقلومازالعندهأميرامنعليهايعينوشؤونهاينغ



019علىوحمدالوهابية

شرافاالمنالىكثيرتباتعيافرتجهبئولىالاىشهرجمادلمحمكةاعادحتىلعربا

المحممرثهرجعآلناالىوالداليةهـولعامالهصلحقابهقفىحسبحاعلىوغيرم
علىماالعااإلشاقهعندطوسونبنهاوأقاميمةعلىواالوطىءاالرناإلشاحسينعيئبعدأن
زدإلمجالتىيقالعسكرالقوقا

سعودعلىبناللهعبدينولينهإلشاصلحآطوسونعقدلسنة51مذشمنونحشهرشعبا

امنسعودوفدأنوأرسلزالمجاعومةطاومابىيذعنوأنءالدمايحقناوالحربيتركاأن

صذاعينهفىصقممصرفموالدهالىمفبعثالعهدهذاوالهليزكدطوسونالىقومهعلية
يهأمنبأعىمصرالىرجعثمالفعدةذىزالىالمجافىباشاواسترطوسونالصلح
كباسولدغيبتلىلهولدوكانكبيرةينةزفيهاوعلشلهالمجةىشهزنىوصا

سنةبنوعروعمرعونلطابا9321سنةتوفىبثحرحتىزالوماولاالباشا

لسارليينوالوهاأزلحدالمجاالىالشاهـاهيماولدهعلىحدأريسل21كسسنةمحرمصفى

ليتوقعنانعيلهيفالنالمحمولماوصلالدرعيةومنهاقححدالمحمكةععمكركثيفسفى
ثمءاالشعرمدينةعلىذكدعدواستولىرهـيصكليهمشديدانتكاللنليالومالينو

لحد21صهسالمعدقسنةذىعليهاواستولىسعطبناللهصرفيهاعبدالدرجمقناسارالم

وأهليمودويهبنيهفيرمنوعلبمليينسعودأميرالوهابناللهصلىءعلىوقبضشديدفتال

القاهرهينزعلىعدالىئرالنتأفالمصرادلهاسثرساعالمحمدينتهمجعلانولعد

شهرئلأواىالمامرةالىمعهسعودومنابنووصالألمدحطالقلوأصىكربنةز

بثرانحمرايهيوملىسعودناابنعلىعدللوقاظبمموكهافدخلى4331سنةالمحرم
لوهأهاأخذهرالتىالحوامنعندمانبتىصغيراليهوقاصندارهابطاليهوفدمرحبربصد

كبيرةحبةنمائةوفيةاهرإللحوامكللةحمصائالثهلكذومنالنبويةلشريفةالمجرمامن

فصلبومكلىاالستانةسعهدالىبنعبداقهأرسلمدارعيكبرضنوقعةاللؤلؤمن

بهيرقمدةينةزفيهامصرفعملشلهالىوعادإلشاابراميمحجةلسمنماوهمايونالب
علىعدضعتمضاماأقصالىاهااأدزمنالمجادبالرتصحائمومنأيامسبعة



بروحمداوهابي9

مدنانلعدهمانحبطغالسترمأصاجمعوافانهمعوديمل2أصمنكانماماا
بناللهعبدعلناشبنفيصلاألميرعايهموكانلكذلهمفغمباشادارماابراهيم
فاستولى3531إشاسنةخورشيدليهوسيراعلىعدخاتمدكهاستفحلفاالسعود

وأرسلى531سنةلفيععلىوقبضليينالوهاينوبينهوقاخجملةعدرمجالدعلى
عبداللهفئارعليهسعودلدبنلعدمظاالمارةولىوسعودومعهكثيرمنالالمحمعر

صلةلهوكاتلملعةباوهوسجينمرئصالذالثفبلغبدهلتزعهامنوائنيانابن

هوخلصهانوعدهوبالدهعلىئنيانبناتظبمنماياقادـاليهفحشاالولياشابعبا

الشاكباسفساعدعلىعدرجالومنرجالهيصيرمنقومهفىعاطوصارلهسجنهمن

موسيروفادتهكرمفاأميرشمؤرشيداابنعلىشلحتىفيصلرلساالهربعلى

صرهالحالمصبماالىوساروامعهثيرمضبمايرادباقومهذلمغوئنيانابنرجالمالىلعض
8531سنةنجديالؤمكلىاسلفيصلوتمماتحتىسجنهفىزالأسراوماانثيبناوأخذ

وعدوسعوداللهعبدهلبناولممن3821سنةأدتوفالىهااالموردواستقامشله

أخيحممردبينولينهخالففوغثاالمارةلىلفيعبنفافودعبدالله5وعبدارحمن

برطلوالتقىنجدوسارالىالعجمانئلقبافىئميرهاوخرحعدهفساينفرالمسالبحرالدى

خلقفجهاخههموقعشغليمهقتللحصلتفيصلعدبنأخواوعليمأخيبدالله

جمعوالنأخومالمحالعراللهممرعبدكأديصلودالغلمةلتوكايمينالفركثرمن
أطرافمصدعبداللهأيضاالعلبصكليهللةسعودالذىكاأخيهبحيشوالتقىبرعاله

رفوأخذيركمبمااالفىسعودقدمتوحلدتئمومنطائلعلىيحصللمقبائلهايستحجدنحد
رتوتكدبحدقبائلعصتحليهسختىكزمنأللطلمدتهولكنافظالمميرأمىبم

اللهعبدسجمعفاين4وعبدالعزحلى15ولدلدهرةاالماوتولىأفحتفوماتايامهعليه
اظرجمدينةيزاالعزوعبدودرعداالمارعاصممةياضارعلواستولىقوهفيصلابن

ثمالطرفينلينهدنةتاوشاتممهمامنالينليهماووحصلتياضارببقمئالقر

الرشيدامارةكاتءاالشاونحهذهاللهلعمهماعبدفجهاشاللتلينهماوقاخكاحصلت



39محلىوعدهابية

يفزوةوتحركنجدامارةفىفطمعهأعيعالحتىسعوداللينةالنقساملتتقوى

نىاللهوأسرعبدالسقيالبكيهالنهتامدةياضالرفىوححرهالحائلفيعسلمنابن

بعدوياضارلىاطلبارجوعثمنكوسنةفجهاقامفامكرمامعززاالحائلالىبهوأقىفيصل

لرشيدالناوكاناظرجبزلعزدمفعبالأخيسوداولدوكانفجهايهانوفىاوصوله
فجهانفياضراامانجدعلىواستولىقتلهمافيهماحتىمنهمالزقبالفرصغيرمسزج

عبدباالصواستفلعدونوفىةصطورفىاألصلهماوكانرحمىاوعبدعدلاليصولد

مهنالنحسئيهاليدأميرسعودمستفلةل6حمزوالبعدلالاللفصيملتوكاحمنالى

الغابةكاتلمججحربوقارشيدخالفلناولينليهمالحححلسيملنراملو

الغلمرلداحصلالقصيمأملقدسارلمساعدةفيححللنعبدالرحمنوكانارشيدنالليه

امارقاقوممسفىيتحواالىليصللزاالتجأعبدارحمنإلفححمعلىواسنولىالرشيدالق
فىكأارريمصارلئالزوارشددظهرلجمان4ارشيدانالنىلعنوةواستجحصحباح

البحرختىمنبايصلهعيليةالعثماالدولهلةرتلتويتاعوالىعبدارحمنوأقامنحد

وعدوسعدبزالعزعبدابناولممنمات

يوسفلهمحأوالددفرتدمنلهموأخوتهباحصلنمباركلينلتعةحصلتوكات
ألميرنجدفاستنجدواتلعشاليهم3نيةالعثمابالدولهواستغائواالبصرةالىابراهيملنا

علىلالباكحفشخصبانيةالعماعومةيزالمساطالعزجليشبدفكتباوالعزعبد

يتكوالكليزؤسليمفىقصداالستجاثصباحلناانعياواالستيالحلهامديتالىكو
مهصيمومةاطفقطتلثالجمهاعليهوابهليةالعنماالحكومهءاغرالذودصداليهم

للغفاارشيدفىالنحرفيهاالكانكبيرةواقعةصمباحبنابينبينمولهاوحصلبرطوامدته

وطبخبرمنهيرمحيحوكانداصحباحلناقتلنهاوأضرماليةقالعثامجاطالىنتصارها

انصباحوعندهاطلبابنالبصرفمنلععكرلذلجهزلهايتالكويستيدعلىأنمنها

عبدفقاملكادثالدولةلخفتنمعضهمالبالطرفينوتدعنههاعءارركومتكداكف

ارشيدابنعاملعلىوهجمبحيشهيتالكومنفيصلفيعبدالرحمنبنيزالعز



مطاااطسبم90000000ة

الرشيداينولينبينهحصلتئسورمتينخهاوصعايهاواستولىففتلهارياض

وجبالاطائلاالدنجدلالأكلبعلمابعدواسولىعليوأخرىتارملهلتوقاخكحيرهكأ
االنالىارشيدلنيداقلقيتيثمزفانها

قنقولالفائدحهالمرهآرشدلتمعنةنذكرأنبناومنايحمل
وعدومتعبطاللوبنينثالثةلهضعروكانعلىرشيدأميراافياللهعبدكان

االمارفعلىوافولياطاللأخيهرلدابدروليدرهممبولدهتودسدماتللصا

بسيرتهاركبانسارتكريماالعارجالوكانعليياواستولىعدعمهماففتلهما

سعودبنوأسعبداللهليةارهاحربشهىاانسدخصوصالباهتهسالونحدنت

مدصوصانجداطراففىارشيدتمتدبنعدسلطةأخذتلكلدوهلعودواوتشتت

لدالتولمطيقبالرشيدولملنعدوماتشتيخحسالىبنلينءنارالشحضااداشتعات

الرشيدواستولياحمودناوسعودولدسلطافقتالأخيممحببزانعبدالعزرهمااال

لفردبالواليةواأصاصملطاالسعودصللينهمافلعددالثحوقعضاالمارقععاعلى
ألهيهلعدقتلالسحهانالهبسعودمربخراسمهصولدمحببنبنرلعبداوكاد

وهمواعلىثمرنلقباؤمعبتواطمئىكبيرسارامنهايثميلظوإمدمابوأقاالمديةلىا
لثمرامارةمتعبيزقمحبدالشبنتيدواشودسحودوئلداطحمودجمنسعود

اآلنالىفجهايزالوال

المكلالحرص

وساآلنالمطافحدودعلىوسمكليهالئصلىاللهرسولمدةالمكلالحرمدكا
وعئمانممرليهزادالمسلينكرسوادافدالسالمعليهبراهيماعهدالفديمشنودهحد

الكعبةبىبيرعندمااربنالقفجدزادوحولهنتكالىراوالدمنياهاششئآمماث
ههوفتش5تذعمار5وفيالمككاعدلدالرزادفهوكذلكهمنهدتهكانهاأقاع4



5اهـكىطرم

مدقبةشايعرفعمنالينكلراتلعمادبااريواهتمامالىضاهأساطيناليهلقلمنأؤ
أعمالمنوغيرهاهبيةالدصكزاارالموأثفهامنفيمارأىويفامثرالقدساصخرقباا

آلناالىبدمشقموىاالالمسجديوجدفىولمكرايحارفجهاولعفلاهشتدلتىاالقبشا

ئىطبعخدأعلىدلموزاييذحبياأبهوبقالحريديهاأتصلأفىعارتهمنشع

بانروابىالجنوالصحن

المسجدوسطفىاياليتأنرأىوستينائةسنالمهدىعدالخلعةولماحج
وأدخل4المسجدزادماقوالفبليةشرقيةاالحهةخصوصآفىالبيوتكحيرأمنىفاشر

ابنهبعدمنأئم4اخيرانحمديهعوكاتئهنتكاالىراراتواالركمثرأمناليه

لدوامدهفىعصمافأكلدىا

وكانبيةالغرثماليةالالجهةالكعبقمنتجاهومالهـةعاعىاندوهادارلتوكا

منتصفماأصأهلنهاولسالمصدراالفىجمهمفىءاعىواالءاالحلةجمهايترل

المعتضدالخليعةالىدلكقتبفسبحأؤهايتهدمدأخذرىالثأثااالنهرن

الىوجحلشصسجدأوفيهاقبلةنيهنومانيناؤدىسنتإحفىمتفهلىجهايأالعباصى

فيهيصلىسخرمقاماوا6خرشكلالىبعدفماثاغيرشنمليةالهاقبقكاجعلضبصال

بعآذاصالمماملنىوفهدمها749نحيصنأميرجدةاالمبرعدىأقىأنداالحننىاالمام

لاساهناوهوعلىوالمبذيندينالمؤذوالثاليةوالمصايئماملاللىواالطبقتين
آلنالىا

عملمحربرقوبنجالناحزنىالملكفأصالشرقىواقاراحنرق308سنلىو

المجرالشميصىأعمدقمناحترقتالتىالرحاماالممدةبدلوضعوخهخربمابتحمير
ىباقايالسلطانبهاقاهالتىوحسبلشالعمارهممركملىبعماردالحرلثوملفكاثومن

688شسنة

سلبمالسلطانميوسآفأميالمحالحرمئرعمنواتحانارمال979سنةفىو
ولواسقافهفألعمارتصفاعاالجميعمنوالصأخسونوالمحنديونالمعماريرسلبأنالثاق



ممااطرم9

لينالرفامأعدةوأقامواالحالىبيعالزعلىبنووواساطينهعهاوهدموامحيطهجميعه

تطححهايدلتكاالتىقوف11آلبدلعلجهاقبابنواوالوضعمتناسبةجمريةأساطين
بعداوتهااشتهرتالتىاطيواناتمنيمزفجهاكانمامعاالمطار4منالمتخلفةبةارطر

صارةالههذءأشناونسةالمالحشراتمنوغيرهماوالسوسكاالرضةلألخثالص

علىبلمنأعىفقطاشمالىواالشرقىلبالجامحهالنهىاالدىدوكاالسلطانمات

الدىالوجهلىهارقالهبنخيمأصانادصيلمحالسلطانولماتوالعمرةالمحمإب
لعرهلمنولشىاآلناهقىالذىلسمكلهـاطأحسنعلىفتتوالدهلهفدأصيكان

أودكيليةشمجيةعماراتاالرماطبهذاالسالطينمن

يصرفصحاربحثلمادالمسةالوصلاشارعاألرضيةلطالهلفىصارهالهمذهفى

نهبنياوهدمنهأركالحكضبآلىشلتكاماائيرلئ3السيول51ميامنالحرالىخليد5اما

صثيفاليثراطرملصحشفدخلتالىالدوشمىشحلفالتىياداتارلتاو

طاوكانالمسجدفىلمطبقالهءميهامنهرانوفةأرضهااوارسسخحهامديائمماراته
واففالىيدمنأوخرجتبنيرهالتهاواستبدأوقاتغبرتكثيرأماولكنجمةوقافا

المنبسارالداخلعلىلآلنالشالالتىهقايتبارسةمددومننصأموهـيدغيره

غالتهاصرفبمصزأوقافولهاالدينمعلفيهارستدرسةلضمدأنلعدنهاط4اصمالما

ءاأعيالهايزلكانلةدارصاالىرعمادامنفملى4شيثآدشيئآلهـهاأوقاضععفتعليها
والاآلنالىألدعالصاأنهالاراتاااط ميوحمسىدوىسربعصممرحات

اخلدمنالذىحائطهالححقأبمةوجودأياميوضعانامثاىواالمحرىدلمحماالفى

لهالقالرسةمدالسالمبليكلينوعلىبحراستهمامايمرماظدممجوارهمامنولحرما

عليهانحكةملكللقدمتبخايمليهاليماارسةالمد

يةارأوالىجميلوسطهفىلمويبآتفرغممنتاخصشكلعلىداخلهمنوالحرم
ئةيادقمااربفيسوهوالذىللحطمللالمفاالحرمضلعوطولتالمكرمةالكعببيةلجنوا

مراوستووستةمائةفيحإليالصفاوموالدىلهيقاالدىوطول6وأربضوستوشمزآ



79الملحربما
ابراحمالبفيهوهوالذىبلهيقاوالذىنيةؤثامائقمزإلسالسالهفيهالذىوضد
االمتارمنثنينواوتسعمائةسبعصكثرألفأاخلالدمنقيكونحمسطحهأمتارونسعةمائة

ماكواثنانطولهؤتوسطرجالخاأمامنبعروافدنةبعةأرعنيدومومابنفيالمر

صادقعدالمرححمتحقيقاحسبوهذوثالثونحمزأثنانواةماوعرضهمترأوتسعون

عشروأحدثالغائةفيهاوقةأربتأرداخلهمنلحرالبحيطوالمصرىلحاخاأميرباشا

قبابعايهاتقومحمراالالمجرالثميىمنلةاسطوابعونوأربعوأرمائانيتخالهاعودأ
لموكاهـلبعضكانماعلىتدللجهارةبفكفوماالعمديمهذبعضوعلىالمسجدمحطعلى

ونحوذالثالمكوسبطالبمللمسالينلفعفيهاالتىعمالاالأومنالمسجدلىالعمارةمن
االشرفشعبانعليحدكتبهصقوشاالبنارةوالحرالبلقربعودةمملىاالمذهومن

وأعلجصذهفيلحاعلىأشراشمكةشتأخذهاكاالتىأكوكابطالالممرسلصان
العهودلعضأرادوااداكانواالتسامحهماعكأعىبضألناللجبىمطكالعئد
أفىاماليظهرالجبىمنلعجينةكسوهاالنتهوشتلكالىحمدواعليهارةالحفو

الحكةوالبرسضالمدالبويبصرالدهابوليةالئطالجهةليققكارماوأجماب

ارماميصبول3لباسطيةإلساوالفطبىالبالنربالىوبجواره14يادةأارالبو

5مرةالأؤلهانالثةلبالغرالجايلممنوالعاصبئورالبنم

لهاأوابأسبعةليةواتةابيايممنو7رهلحزواباهـثم6ابراهيمالو

أوالمحامديةاركإلبويةالتالبيسمونهو94جألالهالبو8هاثأمباب

مبحنلىصاالعطىالة3االشدعمارنهالالطرادتاطهةهعهالث1

االسالحيقيسميوكاتعداالسحرلمدرصةمحاوالنه3قهاييمسةمدولهلهوكات
لالمطرسةوص6هـهمبىالدويقالالعرةالىسدحوبحرمالددساو

كاتطاهليةادوثاسمورةحراو4لحسمابيالكاريسحي7ارهبحىسكلخاط
همسعرحودمسكدمحرالساالسدلالوبالهوبسوحكدنوصعةطرداودخلتكااادمد

حرمالىدخلايلمصاكلهاوللهاكاتوروالمحرحسيروروهى8

تميمإثبييقالوكاث6
31



حاطاصريمال

ديلىوةبازانبابتممحزوملنىالبوالصفابابوالعنبلىأوأجيادبابو
3ادباحاإلبوعلىإلبأوهاشملنىبوأبواببعةأرالشرفيةالجهةمن

رماطافىاصكمنهايدخلوهوالدى4اصالمابابثم3النبىوبابالجناشبلأو

واحدخلمدمحهامالهكنواآللوعشروناثنانابلوهنماالوجموعلقدومطواشاعند
مدخالثنوثيجموعاتسعةيمونةأوحمسةأوتالئةمدخالنهامالهوم

ثيريموفجهمبةالفاروالهودواكارنةالدجاجءفقراالفامن6تجدكىاهماالبرحبةفىو
منشينعاأيامهمصاكفجضونصكةاطعلونأليعدرالدينالمعدينمن

فىالتوسعممااليصحاليهرهالضروماتلجهماللمسجدمخهمكانبكالرواخيربلأرحسنة

ءهؤالأصرفىتفكازأناومةطفهلةاللهامقحرماليليقأعىومذا11ثرحه

ممحراالوقافديوانأنودلمالموسممدةلىاليهاولوونيأودةارضيادهموتقيمءابؤساا
يلاطالثوابلهوراروحازميحكومةأهميهمااركيتداالسنانهأ

نحثوراالخليعةأصالمنوالعمرةردالمالىاالومناراتستالمسجدفىو

علىابومنارفالالمابوصارم4لينالوماةلسمجدشةعارلهلىالعباسى

وستينليةوغائةماسخةسجدالعارلهفالعباسىالمهدأعالمنورةالحرورةومنا

لحعلةهـاسالهـلسمووالرايسقاللؤ1

دلمالطاهحعىاائرالاأوسىاسلملدارابلنممقال2

دارحدنجةلاللفرحعمهالىحابدلمالتسكليهكلىكالهال3
اولدلالماالصمىوشلةبيالهـراانرهـوشىعدليالراطاميهوكاديس4

دحداطرامايخةالددمواتدومسااحلومكداصاسا

ءاههحيمأواىالرحهالىوحلواادا3الىبمعيدآحاءرالمقعدىءهؤافىعلىاء5
لقثييسودامهـاطاللهبفيلحثوراىسمنخلححأمسادكلردهماسلاعجمتمعد

واحاممماللهأراحمفعدالفاحبهدكاسيىاطالحدىافهيوالهمصىاجىهلا
العااليادهزارترمحراتحاراةطكووالبدااصهمصادصاثفا3دمماصتراالقحةكالسا
لرتيعمماهلارالثنراالماصةهولالالليةحدمهيأووراليهلمحأفحعا

مشرارعلىيخركوخهاالمرصأوادثء3ثابقعدالقميخلماوحمرممذلك
اأخرىةصخدممرالسعمالهابهاأحدهمهاءيصوماحلرثهاصالفمامةتلحى
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ومنارةينؤكالبئوأرسنقعائتينالعباسىتضدالىأعمالميتوهىاريادةبابومنار

بهاقامأفاحمارقاملقااتيادزوقىميماتجميعهادوقدحصلخقايتباىالسلطان

وشيخالحساالوقاتعلجهافىبؤذنلآلناإلقيةصلىلىالمسقخطالثالسليمالسلطان
رجلصمن4بىالجنوائطهاثمثبتةولهصئوفيهامزصقفبةعلىبؤذنأوالميقاقىينالمؤد

ذافاالنهاروعلجهاميقاخههقمواالحلضبطافىعايةوهىلحرهاالىاهاأهدكئىاعىمن

ألصحواتيركهاالمناراتعلىالدينالمؤدنونفيتبعهاندإلالارئيسلدأالوفتخاد

وخشوعارهبةومنهاخشةيمتلىالعلبفىاطزازاتشطافتحداالدنطبكعلىءالهوا

وخضوعا

مارطأممدفمنضلىقامتسفيفةتالبأضالخمنضلعللفاصالمطافودحدوعلى

الحبلىلالمامليةوالجوالماللالمامديةوالغراررفىماماالايقمحهامصلىلثماال

علىدابهاجاعمحعبضباشرةاممايلىالمطاففىأوابراصماممفيصلىلحعىلثاااالمامأما
4صلىاتثمهـحىلشماصهايكلالماهيلىووقاتاالصخقلصالهالياخدئواتيسارد

أهلانلحرمالىحظممابونقاطمعناسأخروثعىامثااأبهافيباكحححاالهإالص

لالدلىالىكعمةيانبستفبلىالتىالجهةفىعادةونيحاالسالىالعالمجهصئص

ءورايونوالمحريادفارالبلينوييهواالقىاكصموامواالماإلبعهتجدالعامفا

ادهدماشاأعربومنالحمبلىالممامءوراوالهودوهوالحاليودوادباحالماالجام

لجههاالتجاهميهاولوحطبكلحرللصالةلتالتىالبوصلىهماكيستملالهصريينضث

اادأمامةيماامحرمناتحاهعلىلتىابالداالىاالاوظيمىتؤدأدنيموال4مخحوصة

مليمهموظيثتهااللمرةاالتؤدىماأوالطائفصنأواالمديةيقرطمثالفىوضمصت

يجالهمنلكث

المولالدونزلطجمهاأرضسإكاومامحجورمماشتقبهيرغيرمسقوفحضوللحرم

محنوسطفىاحمبةواكهالتررضىالحرمأرضيةحصبمنوأوءباصاطيسمونها

هابناالتىزمزمقبةاشرئابهجنووفىواهماضرعمقامايليهامنوالجنوبالىيلالمسجد



أ
حبأل
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بما3



المبهالجرم01

أما4المأمونوعمقهاأرضهاإللرضاهوفرشبعينوأروكسةستعائةرأبوجعفرالمنصو

إلبالشمالالىزمزموشرقىاخافىأحمداالساطانملهابعقدأعىنوهتهاعلىالتىالشبكة

ءالبنامنعوديئعلىحدودالمطاففىالحرموسطقامتكبرةكيةلوهوشيبف

ثمالووسلمعليهاللهصلىلبمالمسجدعمدنهبابهالذىكانكانافىفىإلرضاهالمكسو

نوفىالقاسليمانالسلطانالحرمالىعقامداهلصنااحسنفىغايهرضاماوهومنالمنبرالمفاه

منوأولارحبمارحمناللهسمنهواساصانانممنيالاطالذهبىاللخطبهباعلىومكتوب
ءالخلفاوكانصاجاةمالى4قدوحينسعيانأبىبنيةومعاالحرامالمسجدفىالمنوضع

مائةستاليهىهدائم4الحجزفىأوبةجدارالالمجدتحتأرضيةعلىفبالنجطبون

عليهخطبالناسالذفيدالرتثحصحناعقممرلماسبةمنجميلخشبمنبرمنوسبعين

الحرمفىوضعحدوابرماثالثةلهفعملأصئقالوافةخالصقلسنآلمذكورهاحبمفى
أرادواذااءالخداوقدكانعليهاجميعهاحجهفىوخطبصمنىاثإواكعرفسفىوالثافى

أرادذافااقالركنواسوداالالركنيناعبةاراجدالمرلحثقوضعواالحرمفىطبةاط

المنرادينفلكانالحطبةبعدوالمنبروصددعاالححرأوالنماستميحطبطيباناظ
فيهواسترتنهمبقىدرمضبراليهنساانالسلطأهدىفالبجوارزمزمنهم

لبعضمنافذلعضهاابأالداخلمنالحرامالمسجدثطحواوفىالمحاليومالخطبة

غايسخعمءوهؤالأوارمازمصالمسجديدخدمفىنحارنبعضهاوالحرمعلىارسالمد

مخهاوضوئهمأوزمزمءفيهابماالحجاجءكراآلالستحمامأجا

محيىوضعهوجدالخبمضائهفىبساطتهعلىاهـالحرم1فشكللةالطو
حلولوراللقامرةاخدحدولحةالقدممروهـانقربآتكهعلىاهقىوقا1

مديةمحدشعلىنمامابماالمحدمداااويقاءاطردكبرامساحهكاتوا
افحدهاأوالصاصاصعهاوكاياللدادبعرنالتعتمدبمبلدةوهطرأىمنس

طولوقامحدصوسحوراىمسروساماحمالتعرأهالهولىاللعمارةعما
وتميهااطرامالمصمنالمحطمطمالتهوكعلقرحصسشعلىوحمعىميصاةتحهايةعاقة

اطمنالنائوصكونولااللمبصميدةدحهقالضلةمدمالقةومحواراللكعةاالمة
المزورةمدمالكصةلتأارأدالوصوااكاسذاااللهصامحمكموللوحيخةمنحمعاأبزعمو
7أاالوصينةأولرآطعلىيخهماعماوالمكاللديارمانعنيرضدوناايمكنمل





101المعظمةلكحبةا

مالكلنهليالككاسبقالكبرىالميلدينوظيفةللدينةلالشكيؤدىكبيرااومحنه

معلى

يومومديرللنائبلمحفامءوقانبنايفثرالوالحرمموالوالمحكادةالحرموشيخ

ناهبااوأئمةءخطبا321منهمتص7الثريفالحرموعددخدمةبشزونه
وندوقاصفراشون21وونمثد1ومفذنون4وهرسونمد701وبعةالرا

غسارن801وزمزمرمنونءامالجبادو11وبونبوا3وكتاسون3و

يقومونوم15االغواشرعددوظائفأخصهاوظائشأخرىوهناكالحرملقناديل

هوفيهللخدمةالمكلالحرمفىاالغاواترتبمنوأوالحرمنحتلفةنجدامات

شيبفلنىنتهامنسدفهمايهرمةلكعبتاامةنجديفومونالذينأماحوراكأبوجعفرالخليفة

ظمىلهاةلسلطاطرفمنبعينانهمافاومدبرهاشيخهعدمالبأيراثيثنهاالحرفىوالخدمة

هينالثوالحرمينقوالخدمةيةارادرمنهاأسيةسياتكوندتاالولوظيفةو

ويوجداآلنالىبعيدزمنمنوالسالطيئءالخلماالهااجداويتشرشهإلنسبةمحرمة
الحرمينخادماسمهانحعموصحةرتبةليةاالالليةولةالدرتضمن

أليكحبقكاأطحظي
واجباخهيديخهمليعلومنحصوصةوفظرفىالمحخلقهرسلهيرسلدعالىاللهكان

فترقمنذلكفاذامصخلىلحقيقيةدمااسمااتتمبهالخيرالذئبقطرالىوبرشدونياود

عاملىننلبطيهمااذحئوأخرسيئصالحعملبينوخلطواسرملنااخبطرمنا

طيعةكنعنولماالمينآاضالوضلىليهمالنرجمهونسوارساساعأمرملحالابطبيتدلفساا

ضميرقمايعجمعلىيتخذاممعبودانساناصصاقادرقوىلقضرصرقوجودظالوجود

بداشىوذلكشعالقادرمكلكلانهاهذايعبداالررعهنفنهاوجدفىيتعاظمو

وناالضروهؤالارجودهيولمحمذايعبداالجارالنهاو6خرلميالطظابهاالن



المعظمةلكعبةا01

انبعدواهيموانوحلينالتىلعترةاصأأخصصوادالعامنهمالذينكاالوثنيون
علوهذمالفرهمواطنهمختالذطبائعهموتغابرتلسناالوتبلبلتالناستفرقت

سنةونسعونوتسعألفماصردنحالطرى
والمثمالوالخرباصمرقالينمتوسطةنهظةفىللىالجنوفىليونالكلداانو

يصنعهاأبودـوكانوئانواالالنجومونبدثفوجدهيمابرالمحمنهمتعااللهأرسلوالجنوب
أصامارأتتخذزليه6المابراقالواذنحرأعةلىتعااللهقالدلكعلىفعاتبهلهم
لمينمباللضفىوقومكأراكاقألهة

وأمهلجماسمابولدهتعالمحهـالهجرهاللههأعيوهناكينمدوهلجرالىقومهصمابراوشك
أولوكانلبتآلهيدنىأنالتأصاكزممراااذحتىفيفاقامواالرلالدالىهاجر

للذىلالسليخوضعأولادتعالىقالمحيحةعبادهبهمرفيهوديصدالناسوضعليت
لشكلعلىابراصمهاالئامحرمةابةديمهواليتومذاثلميناللهمباركاوهدىبجكة

لالياليؤشضضطءالهواياراتتشيمصرعاحماحتىتخاالرالحهاتالىواياهزدعص

اجمابمحلرتاومحرأمرامليكلليهااكأا5االتاعدبعيهاومذهعلىكتلتهاإياحا
اآلفىالىمارةااءعلما

رئكراالركادجرحمصمليقالعمابدخهاحتىابراميمءبحاعلىبةيملشازاوما
اتحنهماارضىاباسابنلتداوعدإلمؤمنينأميرعلىعنلسندل

داحمبناوهدمهاالهجرةقبللىالثافىالمرلىلنصدعىالىتاباأصل6ولما

صلىءخاأولوسلبهادارالندوةجاالىلىوادخلوجذوعومالدمحشصوسمفهاءبنا

راالمومنأصلهميمالوكانمحابتهمعرالثولوءوقهاحوكانمكةالكبة

فبنوايمقفرطوائلينمالمعغللتاجهاقسمنمالليهااةواالجماجمالسياسية

بنحوعليموسماللهصعلىبعئتهوقبلاأبواوفتحواعليهالكعبةحولالهطافعلىرممدو
وكانمهابنائلاقبااواقتمتهاأعييعىجمعضقرفاالكعتالسيلههدشينض

المجراالسوداختامواالمحوضعنتهواافلمارمصرىباعدبمساالروىالقوميبنيهالهمالدى

لقامعاابلتهاصهمدحرإمااثومداخال1



أالمعظمةلكعبة

لينهميخمااشهـارالالحااالهضىوكادكلوفبمثرفيحصالفبالأىلى

شأنلشيهموكانسنةوثالئونضوممرماذذاكمعهميوسمعليهلهالصلىوكان
ووضعءفطلبردافارتخحومحكأممونداالمينوكانواياخالقوكالسبرتهلحسنعظبم
ءالبنانصنمااذاوصعلىلمجرصىورولهبأطرافامسكتئلالقبالححروأصفيعا

شهتاارشيدهاصياسةلساميقواالعكرقاذهوجهاخرا5يدليهوضعهالثرقىاركنفى

فدلشالنفقةوكامحدثونفذكائهبثدوونلمشاكروهمالفبائللينمنءالشحنا
رسولوكانأوالداخالليهاالجخروكاناآلنكلليهماالكعبشكلىفبنواتهمقمرد

السالمقومحديثوعدباانلوالألالئحنهارلعاثشةيقولوسمالتحليهالتمصلى
أدرعفيهاستةزدتوليآإغرباآوشريولححلضاالإللباالرضالرقهاالكسةلهدمت

مثةليرأصالىلنعبداللهدلماولىلمهشمالكعبةاستعصرخهاحينمايثاقرمانالججزمن

بيرارالنلتجأةئيفرععفىيخرلنالحصيناليهلةمعاويدبنستربن

فهدمتهامحعبةامهامقذوفابعضاتشابالمنجنيقاتلحصينابهضرادالمسجدالحرام

معنمعهممنيدرجعينهالكلاادحتىاخثابهالعضمعاواحرقتكمؤ

بقلساعائشقايثحداعلىتندمابراميمعدقواهلكلىواليهعبةييلميراناولنارأىثم
والصقلبيتاالحجزوادخلملبهفبناالقىصباطنالهامنبقوأفالفهدمكرهد

عهاسبعةارتفاوجعلمنهالناليخرجآخرسدايالغرالمحايهفباوجعلسهـاالرضالبا

الىأعالمارجامنووالعنرداخالاطيهااللمسكبنامنولمافرذراعاينوعشر

للهجرة46رجبسنة71فىءالبنامذاعمليةمنلتهاوهاوكانأسفلهاكسامااللديماج

بيرلحاصرثئارلناالىففقاكأيوسفسئرالمجاجوانصبنالملكعبدفةحلىفلماكا

كتبمحةالمجاجخلىودكىسحةفىعنهاللهرضىاستشهدحئجنيفمباكرماومكة

عهدلشقكاكايعيدهاانهكليهاوأصفوالالكعبةلراربئالحاجددالملكعبدالى

أذرعرسخةثمادالاالشانبهااالحجامجعنممفهدموسمالتحليهصملىاللهرسول
بغيرمنوسدالؤلمجوالشرقىالبالورءيشقرأساسالجدارعلىذلكبنىووشبر



الكعبةبثبر
فصحلتحمهالتىآررضهابالحجاأئمكبىشيأباقبها

ءبناوبىوالنربىوالجنوالشرقىنبهاجوايرمنارلناءبناعلىآلنفالكعبظوعليه

زمنفىسقفهاتشرفيهالتىالمارقااالذلكبعدبطرأعليهاوثمالىاللبهاطمنالحجاج

سنةأحمدالسلطاناكأحصلضزمنالترمجيقاالعمارةث06نحسنةسلبماالسلطان
المعجئيميئعلىوانالثاذرفىمئبتةالرظظحقمنلىوتاريخهامحفور1301

قاموااآلخرواليوملله1منأمناللهجدايعمرمسااارحمالتمارحمنبسملصهوهذا
رقسقفبعماأمرينالمحتدأنيمؤلوامنأولثكفعمىاللهااليخشولمارممةوأقالصالة

أحمدالسلطانلحرامااللهبيتجداريةوتفوالرحمةمزاشجديدويفثرالبيشال

اسيلاشاعلىخالرامرادالسلطابهاقامارقالتىالهعنجتاائمث1201سنةشهرمحرم

فبدمأرضيتهافوقيئالمسمزعهارتماووصحل301سنةلىحصلالدىالهائل

كرفثىاليذذلكبعدعمرفيهاماأماوالشرقىلىوالغراصمالىاحوائطهامن

الكحبشلىث

شطيصدهكاماوهوالحجاجأيهاربمالدىالتعديلالحارجمكلىمناآلذالكعبة

يبلغوابةالعءرقاارإللحجارةمبنىيآتقرإخعسشكلذاتوسمعليهاللهلىالنبى
أمتاروعشرهعمثرةلتهباوالدىابليمالميزالذىضدياولوطعثرمزاطارتعاعاخمة

ارنفاعبهاعلىباوعشرمزااثنابلهيقاوالذىالبابفيهالدىاضلعاوطولتيحزاتيس

منأاطءروالمدالمنربشبصدرجرجبواسطاتداليهبصعدواالرضمزيمن

فغاذااالنممنامواليوضعالهندءايأحدألكعبةاامااهدلمضةلالمصفحالخشب
السنةةعسعثرةخسعنبدلبأالشكالوالكبرىياالحتفاالتللزائرإلكا

هاالونيصعدولبثميةباتمنمزصبجوارفبةرجالمدئحهذافىاذلكوفماعد



هثيبمإلكعبة

مترارلعاعسودعلىانحجراالانكتبةباببسارعلىركنقألذىافىوالخنثمبعحغيرمطبسم
لمطافارضيةأسنتيمترآمنوخسين

وعثرونحمعةعهاارتمامتوسطأسفلهاالبناسحارجهاقصشنمنلكعبةليحيطو

البيتأعلمنومىوانلشاذرالوتسمىمتراستىثالنونهاعرضومتوسطسنمزا

ابمافىالخمصارهماالسالملهاقبلقيقرءبنافىعنهضارجةكتش

اقديكلةيقاالهصرصاراتالهفىلوايطلمووكالسلسبيلبامايحيطمعناهوانذروالشا

ىالكبرالفلكاتوسطنقكاالتىوراتمحيطالناعلى

ألثيراالمطارمنالمعظمارالببتجدقيأقامهالمجاجارةأشهنامنايهظنىوعلى
المارصىظهلمحاهولهادلكاعلىلبودالمطافثرقالىتنزليمفئالولتاكأكااوالسيول

واللعمارتهايوسفلنالمجاجاستحضرالفرسنقعوضعمنألبدأنيمونالدى
عنسئلسرجأدابنصعافىاالردفىماويدهيؤليرارعهدابنمنذلكأنيمونلعد

فقاللماضهاماكانتمروفخندالربءعليهابفنىكانالتىالفاعدعلىءالغناتعممن
ألغنيةشغنودلواوكاامحعبةاءلنايراستحضرارابنالمرسكانممالمنمناستعلىإله

طلكلوعلىاوغنىبيةالرالنغماتعلىنغماخهاوأضافعنهمفأخذملطيفة

وسمكليهالتصلىلهمدعلىيرددكرهمالموجمميانلمظادأوالميزابوانلثادرفا
الىنهالراظباركنبسمونههالثالمحمنفاالشالالخارجقهـإالركاناوايازيسمونو

اقابسمونهلىوالصاشامالمحجهفامجهالنهالشاىبسعونهوالغرياقجهتالر

االسودالنإلركنيسموثوئوالاالسعدألمجريسمونهخجروفيهناالىالتجاهه

وفيهحمرارالمحاالاسوديكليلولونهعيرئتظمبيضاوىوموجمرصقيلةالحجراالسوديه

ثينوقطرموثصرشمسسششكاالتىالقطعلحامأشوءصفراؤماريمءحمرانقط
صنبينوالمسافقالتىمزاتالفضتكرضحشرقسنتىمنجماطاريحيطو4سنتمزآ

واستناثتهصدعائهالطائفوهومايلرمهالملتزميسموخهالكعبةلبالالحجرو

لهجمالوالمزرابابأعالمالميزمنالرالشمالىالحائطمنتصفمنيخرجو
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الكعبةشكل01

راالمطا5مياكلليهتقالحتىسطحهاعمكلىوالحجاجعلوهومنارحمةميراب

سخةونجددالفضةالخرمن959سنةنوفىالمانسلاللطانفنيرهنحاسمنوكا
الذمبيةالنفوشتخالهاءرقاارءبالميحاالمكحقالمنقوشةمنبغيردـأحمدمدهآلسلطان1201

21سهسنةوفىلهإلالستاالخصوصيةنارالسلطانيةداراآللىمحؤظاوقدرأيته

لآلنوهوالموجودبهاهبالدالحيدميزابامنعبدسلطاناالجهاأرسل

بيتياوالمسزاطرفاهءالبنامنوهوقوالحيميوجدرجالخاالمبزاسمنلةوقبا
ارتفاععمرأيبلغولتصمتجقراتؤلبنمزسالةعنهماانويبعدليةوالغرليةالمثما

طاظرقبفوكتاأعالهكيطحنالمنفوشرصاماوهومغلودصفآمرأوسمكه

منالقوسهذائتصهلينومسافشالعمارنهقاهمنوتاريخنية2ياخقر2فجهاالمعلق

اراوالفضاهسنتيأبعونوأرإخوأرأمتارليةابةالىيمضلعالمحمنتصداخله

كانوقدالجيموصمكونءكسرالحاعخراسماعيلومايسمونهالبقئطوطالحطيملين
هاجرفغيبةرزكانوالباقىابراممءبنالىالكعبةلىآيتمرأقارنهثمنهيدخل
بهفونانمدهاجرواصمابانليقووولدما

لاالدبثينعلىالتىوهىليةامثايقامشطوراراودععصفشمكلهالالداكحبقمنالأما

سطحهاإلىبهيصعدصنرالمحسميوصلبهاشوصعغيرادمساباشطرمبابابهنهو

صاثطعلىعليهامماصحرقىقلىودالقاالهضنأعمدنهالداخلمنالوسطهو
سطمزأنيننحوثعودوقطرصخرىاالسودمنلحجرااوحائطجهةسصاالمبز

عليهاانيفالورلهاغنيقدأنأكرمنوقيمتهايرارنعبدازمنمناالعمددـوهذه

والاعمدهستةسالهاالقبلامجعبةالكانذكرألهوقدأرمالمولكنىفيهامحفورةكتابه

خلكوةاالدئطهامنوحوابةلسفابغلىوشباظأومنءابنااشمنانكارثأد

السلطانالجهاهااقدأهدجاللهاتمجلايخهاشمكتوببعاعيعليهاردىيرالوالحرمن

عليهالنبىفيهيعلىكانلجرابالبامنالداخلقبالهفىواللهرحمهبزعبدالعز

والسالمالعاله





701الكعبةثبكل

وقدينترنححارتغاععلىالجزعارفاهمنإزارالداخملالبيضمنءببنايحيطو

بتجدبدأعىالرحيمالرحمناللهبسممهااالؤفىرمحفوأواحبىاخراالحائطفىوضع
بمكرياـأيداللهمءرسولعلىفيعمربنيوسفبهرالمحرحمةالعبدالففيرالبيالهعظمهذا

اللوحةهذهـحوويموبثيارحيمياغعاريمياكربرحمتكبهواغفرلمدنولصركبنبعز
مدأوضاصاطأصوأدوالدئوخلىألعشحلىلتىنحمتااشمكرأنزعنىأوربال

والمحجوارهومحبعوسمله6وعلىسيدناحداللفكلىوصلىوستمائةليناسنةيئمتار
وحارجهالحرمداخلوبهيعيفالببشالشرسقفحجديدأعيهاوبدحقيك

بنأرفبهاأخرىرحةنملموألفسختممبعيننعداسلطاناابنالسلطانناموال

المثرفمظملبشأ11مذرصامكجديددتااللهادتفرب4العليمالسميعلتألكامناتقبل
يفينثرالرميناطهضادبرسباىأبوالنمراالشرفالملكلطانلمحالتعااللهقيرالىامبدا

وحةفىومائةوطسنقسوعشرينفيأعالمبتاردإلصالحاتبنزوأمالةللغمالذ

رأوجعفرالمنصواالعغماماالابيشالمعظماارةبعأعيارحيمالتمارحمنبمملأخرى
تسعرسنةصشهولهأعطصحاعمنهوتقبللهأقمىأمااللهللضينأميرالمؤمصاللذصرذالى

منقوشأخرىلوحةئمثوسمومحبهله2وعلىعدناسيدالتسكلىلىووستمائةينوعشر
وتعادسبحانهاللهالعفيرادالمعظمقاهتااببتامناليدأعصارحجمرحمنااللهبسمالفيها

السلطانالسلطانائاسلطانابنوالبحريئالريرجاجمؤمقيفينثرالرميناضادم

وأيدسلطتهكهتعالمحمااللهخلدنعدالسلطاثبناأحمدفانالسلطانابنضانادعي

يةالهجرقالنبومناااللعدلنبعأرشهورسنةسكالمسطرفىالمباركرمضانفىأخرشهر

لتجديداعيدافيهعمكتوبرثرقىارالالجدفىوالصالقوالتحيةأفضلصاحبهاعلى
أرجعامالعالمينياربخلدالتمملكهقايتباىآبوالنصرالملكابيالسلطاناداخل
ليأتمنماالبةالتوإلبعلىمكتوبثلياللمارافىوثهالهجرائقمنوب

الحراميتدالاالسالمقبلة1بيشااللهفىالتعميرقدبدا

أوححوساابلصالربةالذأحرقدارةعلىمنياديمككراتامدامن1
حرةللداطادىامرراالالحوسهادعىالتر



اكعبةا

المتداميزالعزإللنصردامنظمصطفىرىالوضاقانأه

السالمبالهامحاناغاذاالتعميرالىصحدقاإلدرت

اقيامايومبهيجازيهاأنسبحانهفضلهمنصوار

ناماالسلطانأمرتهالبلدقاصلهتاريخآقال

فىإلإللكومكتوجمرأنحالبيصانللننىووألفومائةسغشسيفىلكأحمدباشره
المجاجمملمنكاصهذلكوانجرهللاالؤلالقرنوالممنجدأقديمانهيقالو

يرالحربستارقمئالخشبمنطاةطاولفمناخلبسارالدعلىلبالباباويوسفابن

كشالمزاالخضراالطلسوهومنالكعبةمفاتيحعليهاكيمرموضوعخضرأال

كصرمماالبيتبسقومعلقمةالكسوقالشرمصرمعيآمناحمهاسنوايأافصبل
عنالفقلوفضيةذهبيةسحعدقمصاذالثومناليهأهديتالتىضاشالدمنبقى

نوفطالمسليمانالساطانللكعبةهمااإللجوهرأهدصعانحيذميانصانوفهامصبا4ئةما
48سنة

ليلةوفىالدعامنهعشصلحادىاليلةقلللرطالحرمماشؤنافىبةااوتفتح

حتهصصقيئارائرأحدمنيدخلهاغيرانمنللسلطاءحكالداالولخرعشرمنالثافى
رالشريفيحضوالكعبةسيليمنهينالعثروفى4ءللدسامسائهولللرط

ولىلرجالليهتاصباحوفىءللنساليهناوفىللرجالرجبجمعقمنأولصلى4لوالىوا

وفىللرجالليهقاصعباحوفىللسلطانءللدعاشعبانالضشمنليلةوفىءللدسامائه

عثربعلساصاللنساليهتاوثللرجالرمضانمنلىواالةاطيوموفىءسالللهمسا

يهتاوفىالقحقللرجالذىنصفوفىلكذ3منهوفى6خربهعةللسلطانءللدعامسه

أعنىالحراميامنهبنوالعشرلثامناوبةيمأالغسيلمنهينعشرفىوءللدسا

فىوتعتحأرضايتالمطافمنبننحومترارتفاععلاظارجمنضيأبقماشاصاطتها

الكعبةوتفتحنهاسديأخذهظرأجرالحجاجرهامنويزلمنغرمرةالحجموصم
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المجظغسيلهاذىمنبننحمالطثرفىاممجبعدأجمأ

وكيفيةالمجيجءوعظمامكةوأعيانوارالىاحتفالكبيريحضرمالشريفولغسيلها
اليهيؤقىركعتينيصلىأنبعدواليهااخلينمقدمقالديفثرلولقادخلىيدأنذلك

الماممنيسيلوالخوصصغرقمنبمقشاتأرضهافيغسلهزعقعينالماعمنلبحرا

ارتفاععلىأرضيتهاوحوائطهايضمخذلكبعدوردارءيغسلهابكالثمعتبتهاثقبق

بالندالبغوريمونذلكءأئناوفىوالمسكردارالعطركدهنوأنعلقلخباااليدى

الذبنالمجاجعلىياقىوالبابعلىيفثراايقثمجهاتهاجميعمنصاعدأوالعزد
لكعبةابهالمتغسللتالتىكاالمقشاتتلكشيبةالبالىالمطافىالةامؤلعة2وقفواقديهونون

بحالياقفونهاوعليهافيزاحمونسهسنتجزاطولهانواظوصمنتصنيرهمقشاوهى

نكرنللالعالملىثىأغنعلىحصللءكاواحدةعلىفهميحصلومنيبخدأغر

وقدالمعظماللهييتيفأمنأشأشرالركةسيلعلىيحفظهاويخهاوماياالدعندمخيرأمن

عونيدوإللمايغرونهاكثرةششاتوارمازمةالمطؤفينصوصآوالقومبعضيأد

االقلعلىيالرقبنححفحدواالمجاجصعلىمنهايبيعووامحعبةابهاغسلتلتىاأنهامن

بحدالواإلسألصاقبلىالكحبش

الدرقجمعهملالعربعندساميةذاشمزلةقرنا72خحواالسالمقبلامحعبةضاكا

وكانواالهنودلالدالىالعرةيرلهاجزمزتوقدتحاوراونصايهودووثنبهمين

فقمصششامرلمقدبوذاماللضمنالثالهتهياوهواالقنومشبؤأحد1روحانونيعتعد

لالدالمجازفىبريتونظرسياحةالمزلبالدالمجاوجتهزمعيارتهزحيناالسود

منأظنماعلىهمامثاناأوفليششيشاعنىموكشيشاناأوشيشآيممكةيسموو

ألهتهمءأصما
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ونيعتقدكانوابئةالصااندالمعظمةالبيوتعلىملكلاهبالذوخصفىردوقد
قيةنهالوالجشرحلنهااوكانوايعتقدونالمعظمتكندالسبعةابيوتامننتكامبةالان

شةالصانبدنندبالدالثرقأكلبلتوكاثأرالعحموروكروورالدهورعىببقائكلى

فبهابئةمذهجالصاوأليزامنيابرامبمالتىانوالالسكيوالهندبالدالمجموصاظوعلى
رأىالليلعليهفاالجنبراهيماعنيةحطيمالكرالقر6نتالمحفىاللهقالوقداآلنالى

أفلللمابىمذارقالدإزغاالقمرارأىفلهـاآلفليئأحبالقالأفلافلىهذاركوبهآقال

هذاهذارفقالإلزغةالشمىارأىفللينالضاالقوممننكواللىربهدفىاقال
فطرالسمواتللذىىوجوجهتاقمماتثركونءبرىافياقوهقالأللتهـلماأكر

لئةصاامنانالخليفةفرقباببنىذكرالمقروقدرفيالمئالمىأوماحيفارضواال

لهاالشممسأدعمينكانمخههمنوانتارحكاظمأمحاالتسىكاترفة
لهمايقجوناوكاالمدوايمحوفهاوكالوالههالسبع6الياراوان4الهص

الطؤهبحرممجيطودمعالداكاانهمالمؤرخيئلعضودكرهاليايعبدوالهياص

ضهصكوكمبنبملكاكأتحيطاالداشةمنالحرممذاأخذواماظنىوعلىءالالغر

مسعداوالوالمالهيم1لغالمبهذاكانوآخرنحماليههايتعدالضبالكوا

اشمساحولكبمحوهذماراندووادلمنأخذبكالروهياعهمكانوايطودودحول

أسالصجعهمكاعايطوفودبهيا3كااليبعدارحولهيدوالدىءللشىالداشميدتبعجةا

سبعةهياعهممنهيكلحولصيطوفونلواكئمايعنىالسبعةدكواكبالدالثيعالمة

اتصصوالوحدهعيالتهوجعلهاديمهىءاهيمافاوماكوكبشوطألكلأشواط

حريماونالةكاسءاحهاصلهخاخرامهجادهوانمااالعالعالمأدحصفى1
ودالوواعلىاالدلالحمرأراددهرالطامالربداتحفطام4لطامهنخطصهعصوبن

الاالداالدواآغمايهااليعداماصمحصرثورةاالحرامهدمىجاروديموتدرته
الاالشيخهوتقولواورالطوانجهلهاادارأواضلئأاالسىقىلفعيرمظمةدوائرمااد

لقهعلرلصادخماربماالىرمالأحدصيرممادتتورمالاالموالوتوقعوامه
ءالصايعقبهالىاالعطراثالطمىوبمونالواهدرالموارلهفحل
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ايهنرلحهنجااالرضىاالطليأةمعدراوكاسلطأمهارممفةاألحراممشتكاسولما

لهملهةاارملقتدبممنهـاتحنوماشمسهامؤنرةاكايققدوقاباسكاقضوروااطرارمن
ولدلكالونؤحماوصفمدوماأخديهااالرصالىماننعلكاالتىاالححأروحتى

فكالمالحيوالمستقلقاشتدييااعواتأفيراصخدامدعيدرمىتالناساضعل

واالرياحاالوطاعلممهفكللىمطالمحمتبلىاصتحدامهرآخروواشتعلالتخيمعلممه
أحرىعرمالىبهوصلواكالعيفةااعلىالقرلهالموستأشاخيرأمنهأخدواالىوالحر
مىاالسومىىالماطاللتويمعهييورممامناهارماوهونرميوتزميمونهاجديد
لطريالمايتلقماوحمعارخهاهـواوابادماوأصواالحوممدهحركتعلىةاصرةاحنهحعل

العودالواحلىوعطقمداحودالوواطرةبدالعلىالديالعاكعإلدلكمريهقومادل
هـطاالنىالطامورجالتىىاللهاالسمعةالكوالهدهىاالعاتونحصيى

علىماوبرنوادتاللحواتكهاائألعىيووكانواائيلعيقالتيأرصحامه
االصقوللىنراكااالرعىمناالدها

راالدطاردلامرتفرشمهميحههسضرىزحل

الدوالقمرالنى1ءبحرحولكنهايصحأسعةالظااصسياراتيعداطدثوالعل
هدواصاوأورالوسطضردعليامونيلهاتالعوالنالىالطاممداصكزلىاال

اصراتارثملالمؤمدسوربمهـالليهسادقولهالمقمودةالمعوبكأاتالسو

صخلقكطالىالتالفالطسورةرتعالىالوةالعطيمالوشورمعالى
تىبمالعرادالكريالسعاتالموخلقدكررتكوقدمنلصاالرشصواشومى

لهالنلىلعادةدأهـيمودسشاصالداللهخدقمنخقىاكالساما

المااويعنكايواالىللنعىرخصوعأاالوداألقالكوالحأدةكلعركقولمد

يموقركالواابريىويسمولهللقعرنمروريىواكاريميهاوبمامرقلهايسواالكر
مدماائجالطالفوهرلكهـالهبىوأكرهاهاوائحجهةصالصضيمالهباطا

وااللجيوروالصاعةالمايالقديمالمصرقالىايكوعطتححلهصنحاتلطاالسيترأ
الماوقرولونددكرعلررلهويعووالتعرللوساويعوالضلعدوقكالوا

طتاصعميأوكاثنمرودسلهيمومالبللىوحدكااىاالنكليراالثر
أالللوشاالصوثوصلةلوكالىالولىهـمحصوعىبلودلهملوماواحدةتدماص601اارظ

ارصلملمميوالراتللعريزآرمضالحمرواناثةطللترأرصتتاصالالللوقالنايخةحا
للترامزاففيرالوقتجيالسااودلطاأصيردستياالررألمامرألزصغرصعريالمسةطااوللع

المصريبىعكأحدوايهمااناسائر3اليالكداعتهمدياالسوريونأخدولتد
جمىلنمسبهةالكعةهمهلجكيلآلقرامماترىلمعبرداتهملةءالهااتالعملىتئليد

وعيرمالطرةلىيىايزوهيمايسالثوهيىتدصرلعلالامهيبمعىضموبك

عن3عادإلنيتهمايونانبالدالىدخوااياكهمالفنيييىأاراوالي
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مندياتهمأخدواءومؤالالميحقلالفريئالقرقنحولطملحأرالالدمذقحم
تهـطهالتىالكدادوبالديحصوصأتثورحمصصالحاريةالطةاتحلهايهمكاتالقاالمم

القرنليلهاومانارومأبكاتحئزفهاقتمكاسااللطاالممجميكلعلىالثال3لط
ارمنمنطولجةمدةوعلمأنماعلومهاوتتمدمنارصأدهاعلىشولالمقلاتامى

ممايعياالتاومامعالشثةءإتورمعوثاتمالأشاالمممدمتأمةلكلوص
مفبمثرةيونواشحهراليوناملمعوداوالتأنيرالقوةمااحوللدوراالوكااضخراهيسصو
مدهمنلوقويدنوحيأاويسوالمؤلفاتيخهاوألنرانهامحودانمةلكشياتاط

ءالماورحلمحسعةءالماصاورالوسادثاللوقفيةامىيتصصرصحةقوةاآللهه

الهشوقاقولوقاءأشحهماولكرةوقلوتهلقوتهاآللهةاوهورحلبئوالمثزي

لهدليوديقيمودنااليروكاداعال14الهةوارهرةاحةالوعطاردالهراطالهوالمريخالحر
وبحيطودعيرفهاثحاتيىايرتحولهااليامنويححلوقصيهوسيوحهابئبردالتياكاصالمه

بدعالئمعالدممييعوراطوكأكالوامدالوصالمتساطوكأبمولهءااالهمدا
محواطوكأوالبلالهيىعرةواحطومجطواابحرواعيرأرمنمحطهاقرالكاالس

أشحاريخهاايررعوقلوكاالمتدصةلماتصهااليصبماتداساهدايحطوقلووكايحيعايهىا

وكاتوهاعممابدممبهايضيثونلوكاالدياربمهعاليأخاديتوررشحركهنةالاماحمهةا
مامىلآلقافىمادلكومنتونالرمالمروصةالعالتمدهممنلمعايدماتجحلالعريود

بوليسمليوكالوايصولهىاضعىبلهحرماكاوالئالمطربةعرارالتىيورالىبةص

اكاالىتالجرااايصآتطلقمتدصةالمقمساباتالالتمديحيطويودايوالوكق
أنيدنجروالبلاالساخدمىاليتعداهاحدوداالالتولهدحؤغاعلىمآالىاقدمو
حدودمامهيالهاطكومةووقمتحماياعلئأحدالجاةايهااولوثخلداحلهاماالىتمتد

الترسابتالعراالدشكاثىواصشرتحدصىالقصحاعليهوأحرتلمامهااداضجحي
أخدممهاعلىبرةلجااالملوكلئكأبدعآروالنربهارطصارللىاى11براطأداادءىالو

اكىالكوأكراللهيصأواللأء3المثزىميىيةنايواالهياصمدكري

رصايهلحجونوكالوالورآوأكزهاصحمآالنحيةالمجموعةهدهمهأتترالئ

االولمةالالالورمهورةمدالمصودهمجايقومورائامناكلهمتوكاةهىشيلرلح
النهوىءبد93سةدوتمتىالميحقل777شةمنيتدتهسي392وعوعها

لالقوموكاقاالولىتهمديامحلوأحلهاالمسيحيةالديانةتيودوساطوراالمهيخااعتنقالتى
اصهأاماثواجممنانهوااداحئبنمتكودقاثمةالياطروبرقفونالمقدتاااالمذهتم

اكاسشياربواصطةأومطضنمدياسيويوالاعهمأخذبئالديالكداانفالبوعيه
تأيبنامالماالكعبةولارامبماضععلهالمىرمااطرممدابمنلمابدهميحيطونأيصأمم

تطرقنمزمأملتعلىالويخهوصارايهحجملىيحةعباببهااساليبدلتتالى
اكلحتيزالواكدلكوماالقبائلمتقداتباختالتهاوكشتهقتختلفةارتيمنءتهـاايها
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ةابراميمملةالىحبمطالألسررحعالمرةالونتةمعادأزالاالسالم
غيرأاليدخلهبأنوقىرمأصاطهالمقدسيتهيمءالالعايهسلمادبىولما

برالرالمأممرشاايااسمورلحاداصتىمدمهعايهاديحيةتعلتالعامحهةا
يحزمونهالهودفاليزالونوأمامتحدويأوفكراثروءهؤالاليهخلويدصاركطوالالمسمو

اآلدعلتهمحعلودالالمنثلكستناصواأولواولكجممطلقأاللهمىواليدظوث ةمج
مهصايبحتعرمهممهايىمكيهمحجارةمىححرااللصمفةائدامهمالتطأصتى

عىالقملطىسويهولآلدااليأالمعثلكاالطىعلىهوومافأحرقههـاجطوس
روبماالخركطلالقمااماالعصدودآالوتحعلاعبهالمرالمصالرلىتاوكا

باأحايهبوتاليدخيرلهحمىدهواالرعىممتأالاتحديرآعىءأصساداممحلا
طسمالثوصارصليالصهالصيدوالالبرمماالراصىمنصقرماعلىسعدىحدأرايحررال

أصعهاوعارتانلرابنحىدطىظعالهحمىوحعدهاالعايةيااواسعةارصأيحىرببعة

ونرعىيايومداراكاثهواتفقماسثتاللهعبريرعاطقالالحانلرلحمىالر
دودآعىحماحأسفمحلهفقتلهاعهسومصصحاسعلىرلجهأةالصوكالىمهص
ضةبيمدنأروتعلىبمربوتعىالىالموسحرمىكانمادالوعدسموأيصأارحو

أضهرفرصادمىصىوالعصثعاصلىصدالطفيلعاصصامردملىدلكومن

لهبهعلاحنههجرةلعرةصةيمعيهالتصلىالماعلىرندحدأباواثعدممالو
صشئاالصمداملكيىوطعليهاللهصلىاللهرسوللهالاصلممبرادلمدمىاالص

امرأةليتالىلمحاللطاعودطريهررعىودمىرحالويالتعيكاالمالواللهعامروقال
رماداثرغاوحعلوامللىمالأدصاباقرعلىوحعلواهاكمهقىفدةفهوماتسلولم

وكاراحههلىاكاماامةفعلوادمصمصمنعايهايحرتالوالمطلومصيصاتبهايحس
عايهوسصوالولتهاالالحمىلظالحرصهوصلعيهاللهعلىاللهرسوامعولتدع

لناسمدىروتدصلعبالىلجلىهوصافىالليعلهيمومااللمديةوالألبمالصدة
حرامفتالالمدينةوالسألبمالصالعليهحمىوتدنراصحةاردوطولهيلوعرصهلهمومصيدأ

والالمالصالةعديهدخلوالمهاحوالىواالخرىشمالهاالىواحدةحرتادوطالبتااما

مسفغدوأعداةمىيخهخلمنوأصصحرمأوحعلهاسيخارأبدارحمىادتعاممس

اهيمعليماهامارعلىهاعرومناصرمهالصادأثعىااطرأيديخم3ولتسيهاصلىأرص
ثخلصصجفأيدحمهكللآلدنهمالرحللترىممبيوميعلىالصاقحعرالهدذلكومى
مهمحلاوحىايهاسااأقرمنطالهولوكاقحمايتهأصبالنهدلكمهعاعفههبلى
وحهاثالهيولنمأنعدوبلاطأبقلميدخحىوحهكأالرألمولأد

اقوحقأمنراخصابهايطالهحمايتهوصحارأنهيلنقمنعلىيمونأشءعاولوعقفالق
لعنىةاالجناالممحمايةمنبالدالمئلرعاتاخرىامةائةلطالنوجدالمعىبهذاالحايةوهد

ظلقوهاطرماضعالاسالنوسمدايمنيالمردلكموعيررعاباهمعرمنالمسععفيى
نمسهاجلاامرأةعلىاظلتونمامااليعزصاصهادقبيرأحدحدوباليتعدىالمىالبيتعلى



011محيةيمثييطتأبغ
اطرممصيعىحرطدااظلومكقبمعىاثاعإلبهةانأضاشحرماطاكاالفىواخدغرصكلىلرما

حرمهاتهالكاوائيخولالدلىعدرأىداثرتيحترقلمىبموقالالميحئمىءاالممكلقوتمرومكلى
لارطعنكلعرلللحرممحصوصةةدائىجوثوهـوماتواايوالماتصوت
عناخدوييأدلهممتالطههاضلاداكارادريوالكل6صكشضجبىايعو
هاحولحعلونمتامشكهالةصتحعلهالىهعيرعىفملىافاكىالكوصبمصوداقمتحيصاالتىالممطقة
يرصوماارنيرالالئالهالالتالثهداومىالمادمنارلهاحولمىكااالرعىرماكها

نماالحترامالواحةاللهحمايةلىلهماعلىيداللةوالقميييىييالكأؤوسحولالور
ةليرأواااالحتراطأوالمليهاعيفواضردمدااتمدمعوللمص1حافلمأاامدهبوحرأقامالتو

بحرمنمورمموداصاتابرلوكاماساالرعآلهةومممارالرندبممنالملوكاتحدهداومى
لمحرجماايسعواالسالصوكالوبلىاطرامداسحملوخدمنمشرياتوالهمدواكعليرةازالبجواسعو

يلهحلناىالقررامصصلهاهقعصكاـحولالعاصىصورافىحعلهيالىومواتبعدفةاراطيمعريم

السراولىكاحدوثهسوريعيىعطمهاوكادالصهاوعلىلمديةاثكاطلدركادعارخقصىاسهوكاث

مااالسلمحولواخرىسصاطاضيتويفهالطعىلعصهأطاألورعدالوالهدوكاموراثه

ءاطراوهدةاراطدادقدومهمعندورسلهماالملوككادضلهاقالحهالسارلرمموواللزاالسو
لةااصادلمحاردحرباىمرطادالمأمورصلالماوارددأوأشاطيثةابأمراالءايتمدالحدأنحيىأ
احربهاالصرحعللولراربأعالماونرل791صةالمديةمدهاسنمشهويصأوادبعداالمحيها

وعيداللهعداللهلهححبزمادملرلدءاطرهداومأرالالطاهركلطيمالطوسماصرإخأليهاطأمىص
الموروالماقبهامىمايحيطلوهايصليواصصءبحرمحميخاحةتمورالمدوكقىودآل

الماديىمتكوددصتورلالملوكءبتلوماتكودمؤالويداألمحوهتعيةطاتلطنووتد

بلريسوايوفربفاونوشولدريلوحهابمتعىحولالتىلميادبئرطراايامماساحة
هوقدطبقأتاخالهـعلىلالسعامةماتصروالهياصياعاهاممايجعنراهاعهاخماوغ

اىصالىالطربلادهـسةاالمازلموأحمياآلصادمراسمخالدستورفهممرقلكاهـ
لدالمعورأححىكصاثاقعدالحيداللطانزمىالواالبالماهأتىوقدكادمحميالمو
واالحماممحهالرعاالهممالدسوربالموكمريمواالمهومهللاالمهروعه
االحمامحقهدهالمهمبمهرواالصالماالمماممتمتساكأااالمطاعالدممالاالبيدليىرمى
الملميبعمنحلنرساعطمامىحلرآدلئتعلىصيربرمأديكاواعبوراعيةاهـابصدطيموال

كرامنالهيصوروكاتظيلةإامالىوالعرادومارمالثءةيرالىلنامدالمدبةالىلالدهم
راطالالطسوةاحرخأشدروتلداكتحىلطرهالهاقالوداططااعافأوعطمةطعةالمدوك
اموميمونامحلاحىلومهلىرمتوفلعالرهقدنوسدمرقعهلىرحالبلماراىلعا

اتكروقاضأدامانميحروحرسايحومحلهيرجامكدامرملوكهاينأوبالدامحكطمالالد
يانأمندلىحكمىل

واناملواحترححآطءالعلىبدوعصجااطهدا3ءأخدالاذايوقاالولياليخعدروعليهأل
نعينكيرىنأخرببأر



هوببماالفىالكعبة

الصدقواالخالصقيقىاطهواالخرامواحدءثىضنهـساتدكطاالبادات

نوالمعارمانيراأنالبدلهلمالعافىومممشرخنوجيههاجهعلىصنهافىارالداوانمما

ولناواحدةهزالتهاصارتكلىقددعدملنفوسنحاالمتأصلةالعوائدتلكيراىوقثرفى

النسكليهصلىالنبىوحسمبناصراحةذلثهعلبرهانكرأالخريمتحراالسالتدرحفى

اكعبةالهدمتإلالسالمفومحديئوعدأنرالالكعبةلنيانلعائشقكنقولهفىوسم
اهيماعدقوابيتهاعلىو

يسيرأكثيرختالقلهاالالتىاشراخاضنمسقدقهمكليعةيجنثمربنرذلكوليس

كاتالذبنالثماللفةمماشراخمننخمسندةكاممااهيمابرايضوشردعهموادهالى

لهمبونكرالقاوقدالمسيحتنبئاممثروااظامسايفرنراقيةزاهيةولةداقلرالهم
ثيرمن3بهاضىرتهموحضانيتهممدعلىندلثيرةرعلىأثار3وألشوللاطاللأخبرا

الىوممايفسبرولولدبرلينحفقااآلئارهذكببرقمنجموعةاالوخمجدثرائعهم

كاناللهالكواالالنجوماتوحرلكالعمعرفأولمنماامةهؤالعالعما
أجاسهماختالففكلىاحعااىماافشاهذافقدلكولدمحفآعلمادينيامحد

اتعصلهممبالىقتيبقدابنادحتىابهكئيراواشتغلىالجوملمأخذالعرلئةالصاومن
الظواهربعماالنبسمونهوهومالواعاجمحاالعرلواعمافلك31ومنالعجمميمكن
والهربءالهواهبوبالمطرواختالولقىووفتنغيرارمنمنهيعرفونالوديةالجو

الجدىد1كراالالدبنعشبناتصرانسببانقولهممخهاميرهالتبماحرلنجرهالى
أخذوهأظنماوهذاعلىمحهاقتصحنالحفنهادحتىحولهرنيدلهننعشاالدهنوقل

عنايهتابالخيالقىرنتعمببألىوكالالصمذافيهالىتموقالىاليوالليينفاتاخرمن

يسموخهاصةكتبطدعهاوالفهمأقوالهمفىبهايرمزونلوناليرابنلذاماوشعرلفرنجةا
االصامهذهأشخاصالجوعبدواداالوثاالعرلمكلبادةولمالشتمثورجيا

ومبلالشرىالىبهونلوابرعنولعلهمكاوالزىالمحارهرةبهونبرعقوالالتوافعبد

المحزحلبهونيرعقوكالوا



ححهوبعبمإالقبلىالكبةاإ
دالعدبهذانتكااغاواخهاعالقشذلكالسبحةاطهافاالشواطالبمونأنيصحو

علىالنبععينوعالذلككاصردفىكتاباكلملداموالعدياضيينسبعقعنداردعدالن

فرادواواجأزالعددالنههالددالسبعخعتانالصفدىلالملمخطردالسب

فرااالأولثةاواثانزوجبضواالراالزواجأولالشنانواوثانأولفيهازواجواال

لىالثاالزوخصاالولافردأوالىامااالمردمعواالارواجمحدافامردثانسةروا

عددءهـصكنداهـكاالتىالستةالعددمعموأصعلالدىأخذاراحداداوكذلكسبعةكان

محةالخاهوهلىقمامافوقدرجةلالالنممملعددممالتىمنهاسبعةوتام

نهىائنانواحديقورنواراليالليئولينهاديفصرالثولددغيرالمبمةالتوجد

فرفالسوتعالىقولةذلكومناغوعثرهوتسعةوثمانيةستقسبعةحمسةلعةأر
ومنثأوثامنهابهبهمسبعةيقورفيورجماإللغيبسادسهمعبهمحمسةيقولونوأل

اتصسبعاذكراللهلعدديقولونالغةالمباأرادوااداالسبضاسالهاستعملهذا

اتعيدكلبسبعسقانجاواض4أيامسبتوصماتصعسبالنبىعلىوصل

المبعالسمواتالدلمحمنوكااتدالعاممامومستعلكثيرافىجمراتخوارجم

لهاجلالثامرةجوهرهـىولما5هـالمثاوابىخحباواالرضونالغوالسيارات

وممااتصسعرتهلدواللحملاالحتفاألوقتتاينهملكثومنلجاألواببعة

يستحمألنهاووالسبحشحادنلبعيمكائممنهانيعملىوحبوبادبئامةااهرمشهورعند

روالسبعوقطعألسنالسبعةيعرففالنقولهممهمفاعمبادكروممايقيرعقافى
فيهاشىاالطفالولغةلمالسبعةلتورذأعطيكالولونولبمأقاالسبعةول

فىالسبعةاستعمالدوكاهاعاغلماتبعوديالسفاتالذئبفيتورنذلكمن
واللشحةااممرواراألدأخرونالنيئابحةافرالمحااهمتعدللامراعلىيتتحرلغقابا

لسبعةالعالمالعجائبيحدثواللونيزا

االعدادالتىأصلفىخوناليالخمهمءالمفهاالسادهعدعليهالمعولطههذاانعلى

ونيأخذخهمولهوغرهاالصافوأشواطلصالةكعاشاكعدثداتهمعبفىصردت



31هبعوااللالبمتجبإللكبة
أوسببعلةنيحشغروابصنعيابماويعمدعونمسلمخزمةبهاقضيةاللهرأ

اياهمفيالكعبققبلنتحزهمنتكاالربأنمنهييفماذكرالمسعودىولقد

نتوكاالبائدهالعربمنوممالالقحطأصاجمهمعادلماقؤاعلىهالعندقالفانهلها
مظمونكانواانهعماملخعهلمألالدالعربوبحضرموتيبتالىنلالدامساكنههمن

عكفوافجهاعلىولكحهم4يسقونمكةالىفوفدواءحمرابوةروكانكعبةاأححمو

اسممقيلرجالمنهممخاطبةليقالعمايتسيدويتعارادقطجرلتفقا4شرلمالخر

لوفدارئيىكانولعله

كامابمطرنااللهلعل1غفهقمومجكيافيلأال
ماالكلآنسواالطينونقدةعاداإنعابأرضفيسقى

لهايمابراءبناقبلاقهمامحترماكانالكبةنمامهممذاومناتأخرماقاالى
لنىوةالجتلكالىابراهيموصلىقبلهأعيثىتاليقاإممابدفديممناككانكالرو

قبلهبشاصآدمانبعضمفمالممابراالكعبققبلبنيانفىأقوالهمسهأساعلىالمؤرخون
لمغيردالث6خرونوقال

ءفدماتسحيةدلكيدبؤباسامتدسضدكالتعهاالجهةمذهوبظهرأن

اللبالدالمقدسةزلالدالحجايينالهصر

يهاامحجوناوكانوفيهاحكمرعقروحأنيغنقدونوالكعبةنوايحزمونافرسوا

بعداالسالمشاعرمميقولذوفىجدابعيدزمنمن
ثمنبناإلالباطحوللققدماابيتانحجومازلنا

يطوشدينماالعتيقالبيتأقحىسارلكلبنوساسان

بيناالثاروىالصماعيلبئرعندوزمزمبهفطاف
يخرهوقال

فدمااللمهاسامنوذاكزمزمعلىالمزس3هزعق

راحتعوتأ2اطيامرتالهينعتا1
أل5



بعدواالساليمقبلالكعبة9بر

منوالنصارىابراهمدينعلىفيهاونلوابتعبدوكاالكعبةكانوايحترمونسدايهوا

منهاوغاثيلىرصحواوكادإيامااليهوداحراممنلهاإلدلىحترامهاصفىلملربا

لعربوضعشاوقدوالمسيحءلعذرااوصورةاألزالمأيدجمهماىولجمواسماهيمابراتمثال
االصناممنسطحهاعلىاجعحتىوالعشاشالقبائلمبوداتتنايرعليهاعلىأصنامها

بنوعرالكعبةعلىاالصحناموضعومكةالىوثانلعبادهآأدخلمنوأولصظحس

وأخذوثانالفاعبادعنهاخذدالشاملرالمحاساوكاناجيتاأعصلىمرعخيمابهرخزالخط

الموجودةعليعالقوشكاندللهتهم6لمنوكاوماهوالالتمبلعبلدةافوديينعن

وحوتضعصطيهابمشمهاألققبيلةصلتفالعربفبائلذالثلىونبحتهأئارهمعلى
ونيمؤلوايعبدأالنهمسواهممنهائأقل3فيلتكاكانهاالعربلىارثعيةشيوع
4وغبرمموالهصريينوارومانوالحيىاطندوثصيفىالثأنكانكالححماتهاوالخهاالداالوئان

ءزلقاللهالىجهملتقرنوابعبدونهابل

الثتحعاملموسالتصطيةلىصاللهرممسولمكةخلىحلثمأناهذاعلىبةزالشالوما
كايهاصلىالهأسامةيثحدلىوماالصحعليهامنمابارالالداصللهجرهلثامنةقاالسف

عائذلراعنرقىزدكراالوفديكحوهادملكالعالدصورادرأىالكعبةخالدوسم
ئهمن6همارحتىمةاللثيتالىوأمهورقكإصىصأدينعبدالعزبنسعيدس

نسليمانسألقايرجرعنأبوعاصمحدناةشإبةلنعمروقالدكساارىلعمنأسم
هـنهليهسىاجمرهالىيمعيتمثالأدركتتأقالبرغاثيلأمحعبةاقأدرأءعطىمو
امربوامافاألربدلوعمنكاب06محةالظرقامزو

احترامهاعلىمديانافختخددأجمعشالناسالجاهليةلىالكعبةشأنكانهذا

فىلغليرلالإخبابهأرحذافىأومذهبهحسبمدينهالذفيصكللىابعبدمعبدمممنهمهاوانحذ
كنوانواليهودوالححارىمجترممالمسلمونالذىالمفدسليتاالاللهمارجودبالمرة

مناالحماعيخرهذاامهااحزشرفهاعلىاليدبرماشوهلحدتهعلىيهريتعهنملىكآ

برأخرىفرقتهمةكلعتهماذانهمياثاختالالنظرشهـقطعواكاقوم



59هوبعيمياألقبلالكبة

اواسمعنبهاجواحميعجعلهالهاحرمامنانفوساكالكعبةنةسوممنبلغولقد
قالآنم6راصدخلهوعمناالوهولمحرملسانالاخلهاليدكنافماالبعيداألطراف

احولهممنالنايتخطف7منآوأناجعلناحرمآويرلمأودكةأهلمحتجآعلىتعالى
ولتناللالحيوانولتنالللساناالتأمينعلىالحرمهذااحتراميتهفلمو

االسالمقبلبمكةوقدكانودحرمهاحدلهافىاناسااحزاميقفلملل4البات

بنوعبدالعزىوبنوأسدبنوالمطلبووبنوهالثمليهاغالمفيولاحللهيمالحزب

ممنأهلهاوغركمغلدومامنواأداليحدواوتعاحدواعلىفتعافييمبنؤوزهرةبنوو
احضرهذوقدىتهمظلهـاياودحتى4ظلهـمنوكانراعلىقاموامحهالاالناسساشخالالمند

انجدبناللهارعبدتشهدتلقدةفيهوقالوسمالمححليهصلىاللهرسولالحلف
البتالداالسالمبهولودخعمحمرابهفىأنبألمآما

خرقواالثعمالجهمنبةيمااالتىيةالمركزولقطمهارماطذاداكأهماسومسادة

وعلىلةالمساهذهثلتفتبلغالربجهةأمامنحمسشكشركيلومترأيجأتتهرتبهغلحنوبوا
ثمالالمحالقليلبميلالنربومنلواهزنوعلىأضاعلهيكاللنمالجنوبمنالحرحد

يقالنمئاطايقطرعلىالشرقومنالرضوانتبهابيعةالىومىديبياطيةقر

الداشفعاشةمذدـءراوومنولسمالتحليهصلىاللهعبهمارسولاعترمنالهالجعرله
طأإألالكاراوالمحمتىاللخولزهاقاصحدأوتجامنمنهالمجرأخرى

اداحتىلىالئالشاالوالجهاتعرانأبعادالحرهفىلوحظأوالشكللحرمءتعتبرفنا

وااستعدقدأملهحدودحرمهاحتىيمونالىاليصلىفالهثربهاأرامكقمنهامنقصد

مايخشىئلالنهبادجهامنالبحرفليسجهةوىبيةالغرالجهةأمازخقمحوودفعمكنبهلحر
كيلوكوخسةمسافةعلىنومومالتنعيمنفالحرماحدجعلىلذلةوالهعدمن

شأحمهامنالمربربصلحالتىأشبصثىئإلمجةحراماالميفاتوعليهمحةمزاشمن

أكلاليهادخلادحتىالملكلجتموفلهوحدالحرمالصركمنلكبمقايدمايرعند

عةقاالىريسيذمأفاالحتثماممنهوقدأخذفزاهبلفائهثرفللتاداستعد
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شاهدتوقدوممحعصنهأىصعلىنهلحتىاالدبمنيهنبغايشاالستقبالا
أنادعلىاليوهالىبةجمارقمنصورأيتإلالشانقالعليةسراىطوبفىذلكمايماثل

نىمنلسلطانانحصصآلحلوالذىكانءالعناوفىالسراىلهذهاخلىالدالحوشنحلفة

جرصاذاحاذىءوالسفراءااالصمنالسلطاعلىالقادموكان6الخالىارمنقعئما

يديهليناالرضفئلاليهاداوصلحتى4محصوصسالهسمكورهجمارالمذافىمن
البالدءانحاجميعاليهامنكانوايحجونالناسأنالجاهيةفىمحعبةاشأنمنبلغولقد

شهراامونوكانوابحرالمجةوذاالفعدةشؤاالوذاعندلحجاأشهرنتوكاويخرهاالعربية

النلهتاجنهالبعدوانىاليهوفلةولالقبلهوالذىوالحجصوموذالحجفيهالذىيمون

فىذلكىوومالهلعسهنأعلىفيهيمونأنفوجبدهلالىفيهيسالركانالحاح

وودوالمجالحربعنفيهيقعدونالشهرالدىيعنىوالمعدهفذهذمالشههرلفسهاءأسما

شهريعممونهورجبأيضآشهرايحرمونوكاالقتالفيهحرمواهومارمواشهرا

ألهلىخالفعلىصوشصعتغيثوالحسوتفيهاليسمعالدىأىاشتماالصم
كانكاعندففرأوهوشهررمخحانكانكاليةلحاايهقالقمرالمنيكوالذىمما

وأظنالعراقالىالربلالدثمالتكنلتكاليعةرالنرذلكبيعةرعرففى

بههالسفرحتىانرمخالىتآخرشهررجبعلىطخهمالتىسباباالمنهذاكانان

يعودونثمرخهمتجامنوذميصايريدعوناليمتااجهاشوفجضوننالمحاومخهاالمحمكةفيه

عهاحركخهمالنوأموالهملهفسهمأعلىأمنفىوبالدالىويرجعونجممءأداالى
وقتصلتعييئبرصرجبرججمضريفولونشااثلذاهاالشهرالحرفىنتكا

قلكبذالناسئفينادءاللسىسفىفىشهرشعبافىلىرجببمتحروغطرومنهما

فىذلكعلىالعربفتضىلمشعبانوحرمتلقادمرجباأحالتاقاللهمدبفولهالموسم
عنكاخمايعبرونكابالرجبينرجبوشعبانشهرىعنونبعبرفانهمولذلكلماسنتها

يئلصفروصفردلمحرما

نوابؤخرونفيوالشمسيةالفمرءالسنإلبينتوفقرحتىالشهومىتننتوالربكا
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المدةمذهقوالشمسيةيةالقرالسنينبينالغرقببآهوتقرشهرأثاللشنيئصسننهم

حتىبيعيناركأحدالسنةيلفعمنفصلثابتآفىاطجزمنصصلاصهذااسببقاوكان

يهشوفرلذىاصوصآنحارمنوالبردالشديدينرأدوقشاطغيرفىبهالفياملهميتيسر
ومذاذلكمعنىوماشيةوماودهنسنوإلروأوأصموافبهامنونبتجرالىمادنهم

اليخقكايةالقمدالسنةمنشهرمخصوصالدوايتوفرعلىالممه

وقدمىالالوكانوايسموخمهمكنانةلنىمنوونءسانههالذاللىجعووكان

ذوكانوايعملونالهجرةاضفبلأوالثاالثافلقردارالشهوءنسفىكدأشمضرا

شعبانالىرجبأصحفراواليالمحرمايؤخرونفرجبوالحره6خرشهرىفىفقط
ومكذاحتىألرمضا5بعدوالشهرالذىشعبانابعدهوالذىرجبآشحبانفيكون

عرشايقولذالثوأشهرالسنةيستوفواص

حرامانجعلهاشهورالحلمعدعلىالناسئينألسنا

وفىيباتقرسنةئالئينصفىةصرمعهمتدويهالقمرةلتماكاالعمليةوبهذه

منالطبيعىخهاأصلهاصمالىورجعتارتبقدالفررالسةنششههكاجرهعشرللسنة

فىبعرفة3اردخطبةفىلقولهوسلميهالتحلصلىاللهرسوللكدالىألشارالسطفصو
ثاواالرضاتمالسمواتاخلقبوهقداستداركهيئتهارمانإنلصورهالمذالسعة

بهئفغلفراليادفنىبزالسىمماتعالىففالمذمالسنةءلدسىالتماوحرم
ثاعامامونهيحرعامآوونهعغروايرلذينا

جماورخرىالااالشهراطرمعنلتهلشلمردرججباشهركانوايسمونوالرب

والالرجبىاطجلآلنيقولونوالعمرفيعنى1راالصرجبآلحجهمنيسخعملكانوا

عدقاالشهرأنعلىصحغراالاىالرجبىالمحلدفيقالكلمرالموالدفىهكذايستعمليزال

وسكونءفهالباالتسلذلكوكانواسونأشهرعالسنةغاليهغطفاننيءلتالحرمكا

اطانهممدوماأشهراظصتالىفولهعىماقيلوصىءاالسيرتداصآ1
الرهواالصساطحراداالبهر



بعدالسالكرالكعبةمبل111

قيىسىثىعالهميقولذفىويمالتحريعنىالسين

إلاوعجلرشاوطلمحزمعلينابنسلأجارتم

النزويزكونوالسالحفيهايافونومجرموخهاكاثمالشهوراخمهملهذهمبتحرومعنى

يرهأطراشجزكثرمنفىآلناالىكذلكوهوالبنالرجاخهماعليصدكانالذى

فىجمرعرةءاليقشالعداحتىألجمعهاالقبائلينمدنةلشهورعها51هذنتوكاالعرب

افىوقعشلتىبعقااالرالحروبتستفضهمنالربنتكالةولذنهمالحاجيقطر

ىعىزهيراالبنخداشيقوللكوروايخهاءالتىرأىسوخهاإللمجاوهذماالشهر

الخازياالحونءببطحاأحلفالهبالفجانوعدينىفال

راماشهراطاعنلكيسألردتعالىتالاالشهرالئزمفىالحرمةأتراالسالموتد
الصالةعليهأنهااليةهذهولقىوسبدأاللهسميلعنوصذكبيرقتالدفيهقلفيهقنال

لعدمسيرهاالاليافتحهأنهكتاباوأعيوأعطاهمحلةالىجحشبناللهعبدثدهالموالم

اليكاتصلممايثىأخبارقرألننامنبنخلةلترلحتىامضوجديهفتحهمااليومين

رسولعيالماضفىمامعىفليخطلقالشهادةرغبةلهمخكامنمحابهالفمالمهم

منمأتيهرهأندنهاقداللهرلسولفانلليرجعذلككردومنوسمعليهاللهصملىالله
لقرمنقلحفرابنعمروجمهمرشوانحلهثمايختىوكانهمعالفومضىأحدأ

وأسروارجالالحفرىابنادتهتلىرجبمنيومأخرالثدوكادتجارةومعهملمشقر

اللهرسوللهملمالالملينصمدمواجهاعلىبراساقواثممكالىلعضيمومربقومهمن

مخهمبتآقدمقرلقدللغولماالشهرالحراملقتالمأصوالدماوسمالئسكليهصلى

فزاضهذهألثهرالحرامفىالفتالأمجلاواففاوسلمالتدحليهصلىتهارلسولكلىوفد
نسلخ11فاذلىتعاقولهبعددلكالفئماالشهرالحرمالقتايملحريفةااليمالشر
هحيضوجدتموالمشرفياتتلفالحرماالشهرا

هرىالذانالظكلزرومجضةالثماوربدأهلاطجقبلتجتحالعربوكايقبائل

حلةعيوهوعلىزالمجاذىفىواتوأهلفيلغراالشمالالىمكةمنحلنحوعيبعدعلى
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المنازلقرنديفمااقعةوىظعفىاخرقاواصلوباداشرقاعرفةمن

الرباتخذماوقدببأماةكيلومترتقرمكةعنلينكبيررحلتيئعدوتبوالطائف

قىبسوءاكتفالطلتأنم215سنةالىواسحرتستكشرستبعدالعيلسوقا

ابلالومؤغراتللتجارهرضبمثابقمعاةااللصواقذهشفقدكاوعليهومكةدةعر

سبقواجمهاملالجهااسأسباكمنربااألنمحىيموأظنكخالقاالرموم
عديدهقرونالمتدنةلحكوماتا

إبم61الاأألشابوناتازافىناعاالاهـالمسمثلاليؤالنيونسبقهمالم
المسيحقبلاثامنذاالفرفىأوثنبيةنشقالتىكاتلكوأخصهالعابهميقجوضهاالاكاناك

المحارودومحةنممحدمحرارلناديمةطحوفلعمكفاالسواملهوأشهر1
ءأحإمىصفطوالمحاصرةوالمداكرةاعلرةللهيةخعموصمحالىدللررعءللقووقدص

ماالءفاصاطالكعةوارقريشوالسالدوةداراالسالملهـىروكارالعر

علىخأكالتوعهااصعارهمويننسوقفيهابحطواسفالماحداحماعهمأعلىكاد
لعدكالتالصاصاعدةىمةرحكلتعوقالمدينةدطالقوموكااالحالفوبمرمانصيلةا

أشهرسوصلمعليهاللهعلىاليوءبواوعربمرأوخصاراالسيدعاثةاق
صحمراطالفةوالشحالبيالهووحاءبهيالهلالساحعطايىالتأنرملىلهاكاقلماتدكرا

مدليةدهالتراطاليعةطالهدورةصصسوالكوفةاالكرتاتاللصواشديىالىمدة

اطركتالمؤليائواالسودوعييماثسدخصوححأماالكولططاطوحلهرموحمارالمرس
الحروهـوتدكالتيوسصاطحعدواليةتعاالءاالعحاعاحملمرلهمووصع
ءاالثلسييالترالعككاتالىالصعوبةءاللداصاحةالمتوحاةكقلالعرلية
ركثردلكعى001ءهـالامحتالةارةةخصاوالمحلكفءاالالتا مصصهىلطرم

كاطدتةوايرمجودطمودزومحرةراةالريءدالعلواس11ءالهمادايمةمماكاناالمثتعليى
اقةالأنديةقيهاموكاصءواطضايالرااءالعلعاكتيرنجهافطهرثكوعيرافقهوا
حآصصالفويخةادمصبعكطاصيصوكانواوهرالمربدادصرةكادياكروأالناحرةوا

كثيرأمعىالىمبعمهاصاضهمليعياوالردقوالمريرليحراطصوسوعلىءاالصئناخرمعا
ديوالوواثصالماكوعدمعاويةرماليماءنااولعالرتحصلالمناخراتهدماكالص

قرطةثياطالفةومحالىوالمأمونضيدوالىوالمهدلىالمصورمحالىوكاالملكعدبئوهتام
المداركونموالقرائرلنحدسدأمماصلعاااوعادالتءالرائاخراتصاظةالالندلى

االصالمةالولةلزقيسدأوكاتأدواعهااختالهـعلىءاللوبهالصجتالغالماحتبهثرة
وعمراحوحصارخهااخهاعرارجالىاالولىالنالثةالقرون
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منهاالغرضكانف1هذمااللعابزىبريلبونعلناألولميعونماآلفييتجطموكان
ضخامقملكهمخداالصكمانتهىثمليحرأمةآمحونالناالمةداثءإوصوماطبيش

صارتقحتىزاومارهمفأبناتوتهممامعلىلعرضياتالمنتدهذهاستعملواأن
أسواقأنىاشهذومنألمانيالىحآباوخصوحورأوفىاتحليمراودعلىناالتطلتى

غيرهمعندلهاأمثامنأعملتكالعربا
اللهصلىاللهرسولوقدقصدهالفعدهدىهاللصبحفىتقومظعنشعموقوكا

وسمكليهالئصملىللقاوفيهاالسالمصندالذائلليشرابعثةالعدةغيرعىوسمعليه
أكزالفهاتلهالجاهليةرأسواقأظعلتوكاكثيراواحزمهساعدهبنلفمى

رممأشحايتاشدوتوونتربشوهالوايايعونوكا4ومنهثاقؤةوأعغلالاسجها
الهجرهقبلؤلاالافرناخصوصآفىخطيروعلعظجمدسبمنكاللديهيونيتفاخرو

كانمماروو6داحمهداوفصاحخهموشجاعتهملهممللناسيعرفرجمحلسلهموكان

السلىخكاكاالهذاكانثبرأماويمقاطيقحلرمنلعدؤحهالسبقديشغقىمدافيه

لتوكاخبرأكشيرااالجتماعانىعراوجصنلسااالمتنالخةالمبعدالهعحالحةالىيؤدى
واشهادأمنلهميمآومحرمحعبةاخلداتؤخدوتعلىءشعرااءهؤالمنفيئالساات

والكامحظهكان1لالغشسبعوأبهرهااتإاهوأشهرهلىالمعوقيئمندأنهمالناس
ليتعرفوااالجبيةالغاتامنمحيمالىوفدشحمىالهممومعالىالنفوسلسحومدرسةيرا
3مباتيسمونهااللمذلواوكاسالهاالقبلموأخالربااعوائدثيرأمنيممنها

القجمىخطبهعبدريدالبنالعقدالفرمنلثالثاءالحزمن691ألغلرصعفحة
46سةوماتربنساتاؤاصممبالعحمهـةفىعلىالمعلقاتااوأصعا1
ءث61سنةومليافافىالتيءث25صةتاوصلىأشورهيرالهحرةقل

اصدومداوحلرفةه43صةإتوحاواطارتهـثكهسةاتوءكووعرو

وليدقيىأعتىالملقاتحابأيلسوبحمء8صةلمرالعلىوعه8صه
االسالمطخالااللىكروبتعرهيةص45سةتاالدى

بئاللهوعدتابطئخانممالمدمماصحااداأشعارالوجمهرصادكر2
ووعراالسدثيىيأبوحاطواجحاططمإثوضسعجالنبالثورواحة

واطررعاالوسمنوعهماتيساامرئفىا
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وعلقوهافىالذمبءكالكتبوهاخهمزميرمثالالومذهبةلنهيسىماصمذمبةؤثةون

سالماالقبلبةيمامنحرقفيأغلمهاوحرقتلةايوالىليهبعضهابقىوالحرامات
ارشيدعهداونرماخبفقدبماالسالمفىوجدتللالجامليةلىنالةنقتصرمذهو

زمنالىانكعبةفىلعللهوأرسل4ولدمالمأمونالىئمبعدهمناالميئولددـالىإللخالفة

منرامابيشاطنحاثرشاظدمةبقاممنصذلعدصحارثمومرقهلهستدفااالمين

فيهالهالذىفىءمجوارذكراالاداخلايمحهللجنبهتابةيناصالطواكالملى

رةبليةاثااالسنةالثمنىوجعلهاسالماالأفالحاهليختىلىكبقحزمةااومازا

رسولهولنبيهتالىاثتهئالالممدسبيتالىنلوايصلىوكاكانواحيماينسلهالفبلة

لوألوجهكشضاماقبلىذولدلءمااماتطجوجهفىفدؤىألعايموسماللهصلىعد
صارتنمومنلكدكذفلماشطرهوجوهمراكنخوحيمالحراماالمسجدشطر

نواكالفطةأىلىههملألاجباقبالىوتعودتهاوجومهليهااتنهجطالخهمصفىمبلخهمامحعبةا
ذكويبقرلعيدأهلىوغروصرقىوجوفشمالىليئالمرقاالرضيةمحرةاهذدـم

التوحيددينالمتينسهمدجميعابحبلحهايرتبطونالتىاشهزالدمريمندبحشالكعبأص

االعظامجاللاالمنلعوسهيلىولهالصحعحةابةراطدين4ءاالصادبنواةالمسادين

هبومذهبمذأمللينالثدلىلرقالنجنايتخيلهأولسانتعبيرهعلمااليموى

وهذادكاماماأىءراوحولهانبصلاهبهماختالشمدعلىالمسحينترىدل6خر

توحيدالنايهعلىدبرهاكرأليهلالسلميئاينالموجودالتسامحعففطاليدل

اهالمحاشاوهذامسيمودأدمجبالدىوالتضامندنهمعبافىايهاايرمونالتى
خرىاالياالتادامذاهبلينودأإللمرهمو

صعلىينعرضموالدىتالحرائضمناحسبةالالطوافتعألىاللهوقدجل

عومعلىشةكلابةكةوفرضنومزمانأىلىاسإللاايايستإخصم
حميعآدأغوالىأدالبهالبعضليامبسقطالمسلميئ

لكونالبهيرفهشةتشاامحعبةاعلىوهلةالولبصرهيعمنصانيبالغرومن

ءهؤالفزىوارمبةالخشيةمنيهبعزلماولنىليهيتعودالخغلرالمشىعلىوغبمره



افالطو1

ألمظلحظةيقفومنههميقالمهجبظداكاهذكبرضنمرةتأخنهدبنالمثا
وفاظبصوتيصرخومنههمنامحرىالعنهلمةداهذمامغرااصاكالهستكينالمتأدب

خكبغيرلهتسسىفالءلبالمجهشمنومنهيلعضهاممصحكنلكلصايلهثولسانه

علىبهرمنالناالخوسبةفصالوعلىصنماسهأمنهوتتقصوتهمعهيختنق

يقينهوقانةدينهقوةمعنسبة

افهـطا

1أسبوعاوذممىمراتحسبطافااشةدمنبةلالمامجيططعكهواللوا
مثليدكفىيهونالأنيلبنىومةالطهارقالتاالطوافىطشبئوأشواطلهايفالو

فاذاحاذيتهاالسودلحجرامنشوطكلتدىوتارسخةءاالشياأوغيرحامنلعال

المعاملتكحاوافيتلوافماللالقائالايهاواالتوجهتكأجادوؤبآهمهدتتفر
كرأاللهاللهبسمالقائالليدكتسيرمسلمأنم4منىبؤغبليسوهالىألشواطسبعة

وانامثاذرادعيداعنوالججراءورامناركبعلىالبيتجاعالونطوف

صامزباأرضهفرشتوفدخنوباالىمالاثامنبةوفييخاائىدشكللحلىوالمطا

علجهعدهفىالحرمحدودوهوعلىلوالثادسللسلطانوأصحلحشمدنافلعيلىمدةمن
مزا9نحوانوبوااخراجهةمنمةيماواأخرهيئمااومسالمحةوالسالمالةالح

ءجزثيلالامحعبةابلممابلبإتاقلحوميهمترا21محوأضرواشمالاجهةومن

أوالاالسوعمائجسحةالىاالهـبحصصـحداةفلمأسوحىافعالمةوكىتى1
ههـاألممىفتادرهاءشبكورصتكتءالعرسعااتالطراأشواطت

برمشواحادصاةاألصرعماائامأحدفويطواقومربماكالوااوأالمييىلاليقكلالتاآل
ولداميدورعوهمدولهسعكالواىالصهمرحداثالىهمشءبدورعاكاشوحا

بمرىاالسالمءصافلعااهلهاياةالقيامتءطعهاتصيقاساالالدمدعيهمعلى
ف1يؤدوأالهاروأغعاةواوحعلهاكهابيها

حميرمدثاحاتروايؤيدخحدترتصالطواواشواط

سحوداالمقامعدوسجدكاسعآوصأاحروالثمأفا
النالثالترلىبمالىمابهفيهاوصالطوميخالهالمدافالمىيخحنيدايهانطر

حولهاوطواتاباماكونهلهاامه1مكرعلىرحوعهكسة11مدمبقعدالهجرةتا



0000000003فبطوا

قيهيعجنكاقماوالعجنيسمىجهةصمنينكومزتسعنهمنحطبئعي

قطعاتنلىمحفوربهتابةنافيوقدوجدبةايماءشافىابراهيميستعملهاالتىكانالمؤنةاسماعيل

يفاشراالمطافرةبعماأصالرحيممنالتمالربسمالمصورتهامذالشاذروانفىمثبتةمالرظ

أبوجعفرالمنصورالمستنصرمالاسائرعقكلىالطاالممروضعظماالماماالماالناسلطان
ونالثينستةشهورسنةفىأعالهلحاتلصالزيئوماله2اللهبلنهالمؤمنينئميربالنه

له6ومحدسيدناعلىالدوصلىوستائة

الىئرقالومنمترا15نحوالحنوبالىالشمالمنالمطافدافىةفقطروعليه

مايقطعمالطائفمتوسطأناعترناذافاوسطهايبآفىتقروالىكعبةمزا94وفرلا

واداعرفتسبعمائفمزيقطعاالشواطاسبعةاففىةعصصفىمترمائةالكعبةحول

الخساتالصلىقمنصقبلةحدأقلهاصلوااايومدقامتعداتصيطوفالحاجان

اليوىطوافهفىيمطعنئكرأوأذوصبىوشائبشابلينالحاجأنعلتبعدهاأو

بعدوقبلذالثإفأضهيمطعمنمنهيلللاالعلىكيلومتراتبعةرجايمكوأرعلى
حدةارالصالها

خداالزدىالقاسمألوبهيرمازيرغرناطةورأىالهرحلتهقبطوطةابنوذكر

يثطعلهكانفئىراطلشدهوقشالقيلولهيطوفيكنلموأسبوعاسبعينيومصيطوف

كيلومزاسبعينيومصهطوا

حسبعلىوصونمخجماجولكلمطوفالمطرمونلهميفالونشمرشدوللطو
مثالمطوفيييئأوالمصرييناوالبخارودأواواكلمزىيرابالدوتتهاسجهاخا

خدمةأليهشيتوارثمدمطوشمعلىاباأفساممنممقلكللبهمخصيصين
لمجتكرالدسترركالملتزمينقبيلاوكاالفرضلهذامكهامارةتعينهجماجعأ

ئمكانواال4غيرهالىشعداهأنتالبكلالحجيجأصنافمنصحنفاردمحيأمنهم
جماجهمعلىسلطانلبعضهمكانلكولدماتلزااالههنبكلكةالسلطةأمحابمنبشزو

يرلتح11مذستورأزالعالداطاذحتىرحمصوالشفقةفيهمألخذوالينهونوفيهمونيأمر



افلطو311

أرادواشخصأىمعيطوفوللخجيجيةالحروأكدلق

أويسيرهوومابعدأوالعحالةقبلجماجهلبلغاعاالمطوفمجمعأنيفالتطوكيفية

عيةأديضلىوهولكعبةحولبهميطوففجماعضنهمصرأصبيانصكلىواحدمن
يدشيرآالينولداصالمطوفكانمماروطبعهالتىالحاعةفزدعليهبصولتكالالطواف

يلقنهموصبهيصفوعاتقهعلىالطائفينبعضفيحملهأوسبعةستصمنينكنممر

ءربهلينويينهدعاؤويمونبطوشوحدهمنإطائفيناومنالحالةهذهعلىءعاالد

الطائفينمزدحمآبجماعاتالمطاففىىالخصوصعلىءوالعشاالصبحصالةدعدو

اذوافاذاطكرتهمنالحموعاالبحركةارجلينحركأنيمكنالبجث

ولكناليهيصلحتىجيهبمنيناحموالينالالستالمهعليهبعضهملتهضاالسودا

منالمشىكلرةقدلهمنتومغوخيرأفصلبعدإلالشارقمنيمتفىالخراالبعض
حيلبهميطوفونوتافهمأوأيموسهمؤرعلىهـعةأرصرصلهامحفةقيجحونالطائفين

سوادالأوالجاوييئليينالبنغاوخصوصآالهنودمنءوأغبهؤالهبصال

فىونبروجهاممؤءرجاالمقدسةكناالماهذهالىيأتوننينافواوزطممنجاجهم

اضاالعيبؤرةسيئالجتجدهذينلدلكحياتهمطوللهنويعملىسعادتهمصذلك

اقوةامنفيهموليسبسيطمؤفىباىتتأشاصحيةاصالتهمالنتافىكفثىالتى

ةبهمالفتكيدعلىإللفاضتساعدأالصالمحاشيةلتهملتطكابمارودفعهعلىمايقوى

بتيصرلمانوقالواالكزقمنهوحثواعلىكثيرهفضائلللطوافاسنةاذكرأهلولقد
افيهاكعبقمشاهدااالمسجدمستقباليجلفىأنبهنيملفاذلكنسانلال

يختهلطواتسنقاكعتينبهفيصلىعيلطجخراالىاطائفهبايذلعدالطوافو

مقصورةجمهاوأحاطتأممدةبعةأروهوقبهقامشكلابراهيممقامفنىبستطعوانإبهما
أخرالمطاعلىوسجراسغتأمتاروستيننحوثالثةمنهاضلعصطوليبلغبعةمرنحاسية

هالأشوبهالكعبلناطلبراهيماعليهيقالححرالذىكاناخلهاوثندايهعبةابلتجا
لمكةزيارتهباشنادحلبحندكانالمجرانماهذافىابراميمأفىقدىانكرودأشقدميصانه



521اطواف

أبعدعنهاثموارالكعبةجالىموضكلعاإللمعجناالسالالمجرقبهلهذاوكانالكعبءبمدبنا

بعدالقبةنيعليهبنىواطالىنهبثودفنأشللؤلنيقهـإلمرةمناكبهونالحتىبعدالمتح

االسالهتنوالربامحعبقهافىابراهمبهايعملعالتىكانآلقالبناتحفانقولونوليةالحا
الميتهلجىاطاأبىبقولوهوالمقصودسونهيقدبليحزمونهاالضرهذائونكانوايعتقد

ناعلقدميممافيأغيرعلى1رطبةانصخرفىمابراوموفى
يتونارقبقالصعودمجبللذىاامدمأشااالشمنامهـذاالسالمقبلىأخذالرببمارو

يحترمونهيقلسؤليروالسالمعليهلعيىأنهالنصارىوبنم4يفالشرلقدل
والسالهلححالهاعليهلنيلمحاايعجونهالتىااماالقدثارنالثآلينالمساحزامأقىذلكومن

بةفىويمامرفباقايتبارمسجديدالمؤجامعفىوطنطاوىلبداالسيدقبةاكا

فىوالمفدسببيتالصخرةبقبةيةاآلثارالنبوخزانةفىونةاالستافىاآلثارالنبوية

نارأأنهاعونيدغرمنتظمةامأثارأمدالممدسبيتصحخرةوعلىونزابراهممسجد
الالمحسيدبنسبونهأفىقدمرهاجواوابهاسىماعندوسمعليهاقهصلىارسولامأدد
شاهاافاعيسىأشقدميقدسونكاجميأسوخهايقدمناكوالمسلونلسالمعليايىإدر
لتىاأخخهاماشفصلىيئالمسدانرىالنصايقولواالقصىالمسجدمنريمعلىمحرابفى

أشاقدامدمشقجنوبفىالتىقدممحطةفىانيقالونهاهذابمالصعودووضوماقتفى

رأيتوقدرحلتهفىجبيرابئوذكرهااصالماعليهموسىالىينسبونهاالصخرفىثصةعا

اهبطعموأولانللسكتوارىوائلسكاضرقاالكتامنوالثالثينبعاراالفصل
الصخرهظولمسبعونغاثهقالسالمعليهأفىقدم6دهوفيهسرندبجبليعأدماله

أوالهنوداليهودعنالعربأخذخهااالقدامتلكفكرةتكونفالبدأنوعليهلملمبراعشرأ
االنالىالمسالينأشهافىفيوالمسيحيينوماشأخزابموا

كسوةفصرمعمنياسنواليهتأقلقصبلبرالمزكمقالحرمنكسيةابراممولمقام
سمتجزأنيينوغامزبعرضطولهاكلىسالشرقمنرتهبثقصوويعملالكعبة

ححسطئةولةوارر



الطوافأ063

الىمنمالفبةالبومزعصالمحقبةيذهبونثالطوافكعىيهالصالخهمالناسبندحم

عنتعحةعيوسسليمانالسلطانعملمنالرضاهالمشههرقوخرزخهامنمزعئبروفيهاالثرق

ومنالخهمفيبدونءالمحبيححوضوشدومنولصفبنحومزاالرضسطح

ءالدالمنبكلألمباشرفالهفومكألخاصحقااالما4جرارلسافاعرنيمالموضاطامذ

كيرعكاداوللحجيجأبدألحجنحمدقاقضىذدتالالحركةوهذهيئاللحارجقمنا

ناخانهمكةأهلينعموالختومةرقواأوالدلصفيحامننيه6لىتيتهادونومزمئءصافى
الحوعءاتقابهثريأنهبعضهميدعوثالهلماشربمزعىءماحديثبدليلشىلكل

بيهرشاعندامحهايتجسملغةمبافوائدفىلغونياخدمقالعيناننوأظفيشبع

اليعادلهانهيقولمننححهيديهعتمادماسبةعلىاالسأدواقمىطحمهينعاثدومن
ذالثخاليخريرىواللبنوألذمنالعسلمنأحانهبرىمىومنهملدتهقيثع
ىالمرقال

زمزهحةوخعححتبعذبءالبالدسواغأنهارتحاكت

المنءاالدوااممنلمايثربالعءالماهذاالمذكورأنظاهرالحديثأمنيمموالذى

تجترفيهىفلىءمامانهوحقيقةلمهاشغاعسقمادحديثلذلكيتسرهواؤكااشالطيعته

مماععلهوتيوالؤالسااالزوحمضينيكسالوالحامضيرواطرالكلورخوداا

رالضرثرفمنعمنالوالتحلىقليلهيفيدوهالهأثيرفىاححيةانيةالمعدإللمياهصثىبأث

منهابونثراليمكةأملالدرةمهجولئرماونتحيثاطخمويعمغبرأهـخصوح
للتربعيرصاعاماعلرضبدوتيكاالزالحامضديهايدينلةالحا5هذوئحتهالملى

لتأثيرهاعلىالفدومطوافبعلىمنهاامثربكرفالتخلعالبعخحهملصيحةتكالرو

يمونمماالسفرالشاقمدقهذايهازتلفراقديهونلئاالموادبكالينطفصنزالهخحبىالجها
للكلناخءالماهذاانءاالطباوقدقالالجسوموتصحءاالعضابهننشطرددعلطيجته

رلىبممواماالهـقوالمعدوا

مصرمتالمساجدخدبعضتجرأتهبريمصقلناادعتقااةوشدهاشمزمولععل



إلافبطوا

مسجدمطاممذعلىعندهافاءالماعينإلنالمسميئمنءإلكلبراتغروادى

هذهيتبتونواللماهرةاحننىسجدبالتىنحشهرهآلعيئهـصالحالعكةمزمزعين

يدهحاجافسقططلسقمنمحركانرجالمنانفيفوونمخهاأشخبهبفربةكنصاال

بتبركوناسالكثيرامنقولهذاالعيئكتفىالقاهرضكزعليهااحضرالىمدزمزلزفى

احمهابيستثفونبهاو

لقطعيأتونمأالهنودوالدكارنةوخصوصازمزمعينعتقادالناسقامنللغولقد
اذاجفتحخاالحرممحنءححبااعلىروينثثممائهايعرقونهافىوالقماشمنيلةطو

يرجونأخهمفجهابعفمهماعتقادمنللغوعندمماتهمخالهمكةونلتجهاصافظواعلهاوأو
فىبهيرمنهاملتهاموعالىمحتهامنطمحتهمايمونالبئرالمفدسضقرقمذهلكونأن
ديهاحيآالهنودبنفسهلعضئاانهـ1ك6سنةفىولقدحدثةاالخرىكمجا

للبححشكنجدةمنينألنواصعوواستداالصالهذالناسهمفاخدمتهاغرضنعلى
ححلحبهيرةالركيةفاخرجوهاوقىحوامنشديدءبعدحااالعليهابعرواولمجثته
ةتشهأواداللهالمحرحمةأدرىذهبرالفدالحاملاهذأما4ماؤهامعها

ولدهاماجرمعومعدقدمنهذمالعينورمبدأانبيةاصرافيويعدأجمعشاقوار
سونهايالولذلكوقدعاضشمياههازمناطوسببألعمارتهاتفالمحمكةاسمامحيل

ألوجعفرلتوسعتهاوتعميقهاهغواخعرماالمطلبعبدادزمنشهكذافيو4ضونةا
اآلنالىوالسالطينكمالملىعنامحلالوالفئلىوغيروالمأموذالمنصور

يضيف4خهمدالشخصفاالحجأركاربحفسزمزملجصقونونديواألعراب

ابرامممقاهعلىزمزميفدمفانهاحلفواداألصلفىفىاليهيحجلذىاالبيتالىزمزم
تححعدمعرفتماومذاقسمبهذامثفعلماوالمفامزمزموالحراموالبيتدافيقولقسعهق

الىنيدخلىعراباالمنلحجاجاصلذلكعيلاسماعهدمنبلسلمحرفتناالىبه

ااذاوصحلىحتىيثهمطرفىكانمنصروصحدفى6خذيئفاترازوجماعاتزمزم

شلأنالىنيابهملىاالىفييلرووسمعلىفيهحواماقىالبربجوارالذىالحوضالى



الكبهكريلفيكالملىفثل00082
ونتؤفىفيههيإلمرقدالفاالعينمةخدعمىظلهمينمستبشرفرحينيخرجونثمجميها

قدسألالواجاابهذهلقياا

فينهرالفىاعتقادأظيماللهنودفانضاصاإللمسمينماصمزهمثلاالعتقادوليس
شرقالىيئكيلومزاشحوعشببعدالذىردناالءمافىونيعتقدوالنمارىمادنعيرةو

إلالشحماميتبركونواليههرنبذجملجهمىشلذلكيعةثرنهراليمونهوبيشالمقد

بهايهادونالصفيحمننيةلى6مائهمنيأخذونوالمحفيهتعدالذىنالمفىبه

االفرنجأماواالقباطاروسيونالثقاعماداكرالنصارىوأإلدالىعودخهمعند
االردنءدماداعتماعنلسااليقلفرجنوبفىرطعايشهإدمامررددفاعتنا

الكعبةعنالناستحويلفيوالملوكارهـاالفشا

غيراجتهدلكلذهاالسالقمشرمةهليةالجالىةزلكعبضثاانقىىمماسبق

غيرهاشىالىامحعبةوجهخهمالعرلمكنيلتحواالسالدعلىوقبلالملحكواحدمن

والخزرجاالوسحربوهوعائدمن4حميرملمدوكحسانبنتبعاأنذلككرمنماذوأول
هاظايهوأحباراصمندكاشمنديهوديائنععمنوكانلكعبةأأرادكدميزب
الهجرةقبللاالعالقرنمكحرممثلبنخحرماانغطنتوقدكابالدهوعادالى

قالذلكللغهفاالجاببنزهيراسمهمالثالعربعلىوقدكانبماليهالريلكوشحد

العربعندخرماندوهمأعغماانموقاقومهفىدىنانمحىأبدأوأناذلكيمونالواللهال
وأبطلزهرظفرفيهشديدقتابينهماوجرىادهعيالىفأجابوهذلكمننمنعهيأن

منانتقاماناالىالحبشةجيوشدخلتالهجرةتجل6نحوسنةوفىحرمهم

البالدواوأخذهأصعلىفظبوهمهمنانجربنصارىيفتككانحميرالذىملكيخنذى

صنعامالقليسفىلنىوفجهابالحماالشرمابرهةتفردنمأمليهارقابلهمنتودا
فداوصلجةهدهالالىبحوشهفساررباالجهاحجيحوأنوأرادالكليسه

فأقالمطلبلعبدبعوليهامائتاأهلهائموالليهساتحابعشمنومكةعلىعرجئفالطا
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ودينردبنليتلهوتتركلجكقنىأأبرمةلهفقاايىيردماأنوطلبعنهابرهة

والبيشربللاالأناربالالمطلبعبدفقاللمخالدمهةانماأدتمنتوأبائكأ
لقولهأملهايخاطبوهوالمطابعكدعبدودخلهديافهافاللهأبرهقافأعطاهيحميه

ايردأنياجهعلىالميولمعملككوقدوافامكةيأمل
تقدالبيضعليهاالليوثمعقدسارتكتائبهالنجاشىهذا

1حردهاءلماطسعكنعمانعهواللهعبتميريد

النارجباليسمونهاعندجبالالمزدلفةمنيباقرفاالوصلمكةعلىأبرهةزحفو

سجيلمنلمججارةيرمبهموأخذالجوعلىقدحلق3االبابيلالطيرمنوجدنوعا

والجهمأصالذىارىالجدءداافيهمثماداالوصلى4العدسحبةبكلقدارطيئال
يدهبؤوالطيورتلكمنعليهيتتساقطنتالحجارقالتىكاىمممناكانيهروبشمن

فىرةبيئخدولشنكاجارةاطهذهولعلرتهاطجرمجدأصعابتهشمناالعكرمةفول

نفالجهة5هذرالىالطيووحملخهاإلتامحرواهذهبشمنفتشرعيرمافىأوبالدالرب

بصحومولعظصودهـإصمالشهبرددالرالميللحبشقدالثاجيشحوكانكانمنهاما

مكذااوالينالمياآلالخلتصنعظيمنوععلىيطلقكانمفويايمنلمانمنديايهونأن
منبتكنفممكةعلىفارادواسوت1الثالمغ5االألالكيهاالفراللغاتمستعمالفى

لمحملنحدهمحبمالذىجرولببابرالمشهونهبمفناطلىيمالووماتحهاالحركنا
اضعياالكرةأبرهةولمارأىالفيقعونيفثرالكمرهاقبةخلالوكاالمحرى

ومالثأغلبهمغرقفاالمجقومهدفوصاجيشصملونشتضرببقوممتمتكالتى

اللهصلىوالدتهعامفىذوكانبحادئهمأضراالمنناالىمهمبصللمشتانرفىلباا

عياالوقعيخقولونالهجرةالىبهتؤرحنتوكاالفيلاهتميموالربوسمعليه
عصانيعنىحرد9

وهورقبالهيحيىالحرمموحودأيرالالونوعهءالصافيرالوثاعلىمتلومو2
والعرامحيتعيتأراليهثصمأوموواطعالمفردعلىويطلقونهيلأالسملطمسمعرو
ءابابندبداالالواكرااأالاوككيىممرثماللبعصهموظللفطهمنلهواحدالقاال

جماعاكأللطيروصحفلماارونآواللوتخيعها

71
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نتكاالإللوافعةأنالىالكلبىبناوذمبمثالسخينمسبعدأواتميلقبلقال

سنةبنبثالثحوعشروسمالتسكليهصلىوالدتقبل
اكسفهردفىطبعالذىيخهتارفىأول3اثفاالسماالاليؤالفىوافمذكرالمؤرخ

أالفيلةبعتمنأريقودهابةعريركبكانمكةعلىحملتهاالشرهقأبرهةانم9961سه

ابتانامنهامذانلحادئةمنماالىتآيشيرفجهاأبيابعرىارابنقالوفد

لمجهاالجاهلينينيوفوعناماشىالجيشئميرسائل
سقجهااالياببعديعشلمللأرضهمبوابؤولمألمستوذ

المؤرخوذالوقتهذاتجلالعربببالديرفكانمارىالجدضوص

فىزارةالوالمحرنبةوصحلوالميالدمن005ولدسنةالذى3داقىحظبيوسبروكو

سنةمدللميالد240سنةمصركانرىظهورالجدأولان365سنةالقسطنطينيه

الىجراثجهونقلتلالنودمياطرسعيدبوليناالأطالمدينخظجةوممفوهئلى

4مكةأبرهخوجيوشفىالمرضفيهاظهرالسخقالتىدفمىوس65سحةالفسطنطيلية

كانهامنهانفءاالثناتلكفىجمهامكروابهارلقلشاأوالطيوياحالرأنوالببعد
ارومانيةبةاالمراطورلأالعهدمنلكلشلدالشمصركاجمةهذاقولهأنوالشك

فيمابالدالحبشةالىرحلتهفىااليموصىثاالساشاوسبرارصالهقانهماذلكيديؤو
رالتاريخيةاالمومنمماعرعليهكثركتبفهاعنالتىم1ك2و1هحسفتىيئ

رحابرهةانالحبشةكتبئراىألهوذكريمادكرهالطبيىفيروالتاوالجغرافية
ضأنصصفاتهمنواستنتيداكاذجيشهأصابىاذاللرضمكةعنلحصارا

حتىبعاصمستالناسوأخذيفتقتحالثرقالوقتذلتشرمنالذىاالجدرى

كرىاقجةارساوهذرالحعحبةرىدابلىرةلتعالمشهورسانجمارازىألف

يفتكزالاظبيشاالمرضهذاغرأنكثيرأبهمصالخفضمنلآلنااللرجءعندأطا
رىلجدللفيمادهلكلزىاالالالدداأ3جؤهـستاذاالاخترعحتىنانالالدنى

يبافىلهانقرأالوأصبحتلمصيبةإلستعملطاخصصنطوه1ثهلسنةوأشهرأعى

رمجدلذكبهاالعنايةلعدمبيهدالرالبكرموجودهالشاأنهااالنةالمتدالبالد
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لبالدلشاهدتأجمبماومنليهاسفرماالمادققيلسمبهذهيلقأنهاقصدبكلمن

اليهدوىالهيانسرخوفامنأجربجملمعقطرهبعدماسلبمالاطصماحببيقكنايةالر
الذينءاالمحااخوتهعنلنيهماالجرلمجمنللهالمهاتونلفسهمأالعربأننححن
خلقحثؤونفىودتهاالمهكءالداواطعمطذايصيرانالبعتون

المحمواالةينجونموالقرامطةطاثفةلعراقارتظرالعباسىالمقتدأيامفىو

ظهرمنهممنووأهبهممذعلىيمنلممنوفريموالتموجهههعلىكربنلحنفيةابنعد

الجهاالمجحينقلأنأرادارالهجرةهادسمارارافىدسنىوقدأبوطاهرالقرمطى
الحجنقطعفاالحرامالقبيتيفتبجاجوادمكةالموصلىيقصدالطرقكانلذلك

المرجلهونحيلهودخلالمجىأيامفعسكركففىةالموسارالقرمطىأياممخشيقمنه

مكوخسللغتمخهمعلىالسجودوالرعكفينوالعائفينلطااالسيفوضعوالحرم

وأخذهبلذاصفاخعيصنكانمماوجردالكعبةالبألمأواقتلعبههامحوثالثينوشحا

نهمسودمنالالحجراكلعوافينةلمالمحوهراامنلحراالثهييشايةخزفىماجميع

حلهباالسجىصاليايتبركاطنمبقىواازمزمقبةهدملعدأنلالدهالىبهلصرفوا

مقاملالدلىادكبةاعناطجبلىكوافستحيلمنأنفومهطاهررأىأبىبعدموتو

دعهالقطعيضبطالمضةبروازمنبهيحيطوكاناللمجرالمحمكةالفرمطىطسينابنشر

اآلنعلجهاشاهافالتىالحاكلىنهمفوضعقلعهحينشمنهسبمالى
حديدمئخمودالمجروضربيشودربصفةالحرمرجلدخل114سنةو

قطعثلحجرثادطايرشمنلشقدوكامثرقتلةوقتلىاالمالىعليهمتفقامعهكان

أنبنممودومالحظخهايمنالضهابحيثوالصقشمفاخذتنسانظفراالمئل

الحجراالسودراذاكحتىرجلاذلكأرسلكانهوالذىالماطىاللهألعيالحام

لقاهرةلالمتوحباببجوارالمحمسجدالكعبةشعمبالموجهةكويلمكنهأ

امخامقالتىإصالمقدسارضيتوانصبنالملكعداهتماهانالىبضهبمبنوافد
ابحريأعاللممثهورنمقىأ9آ
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ايهجمههاالىلهماشماالوغرواالروماومالثاملصرشمسلىكانا1بعمرمبهاكان

بدادةينمدبتنىالماالمنصيرالعباصىأنرممواالحجازيملالدبيرعلىارالبنالنلبةتاذا

يولىزخرفهاإللىجوارمالقبتالخضراعوالىبقهبلذبقصرافجهاقصرمالمشهوروشيد

يقينهماومتانةدينهماكالىنعتقدممنخمهلالممااالشوهـشهمةشطرمالناسوجهما

لقارحمهما

أليىممرمننالحىمنالسذجبعضلسانعلىنالمامجرىأنأطنمذاوات

انماطاطفىالبدوىايىالمحمقامالناسهابحجنيوءالمحكةتاطيقطرفيهينقطعيوم
اذاسنحتحتىذلكصولنامارالىيقرليبهمصرابعهملوكأشاسياسياكان

بقىاالشالسىهذافانصحاحبهاوالبنمحردهنمالةوالزومعسيلهافىلمالمرصقم

لقبدالميضاةبعضهمبتمميةذهبتالتىالحرأقمذانلكومنلآلنالنجبعضالسنةعلى
نشهذهكااذاأدرىوالآهبةاالقاهرقباقطورننامسجدمحنوسطفىامافىالتى

فزجوادتهءالحهالبعضوضحياتأومنعلنهاشفىفطولوندابنعلىقديكلةالحية
لهيففرهاأن

الكعبةحولينالطائعيوالتباشرحركةعهميفةثركعبمال11خدمهقىىهلهذا

ليستدعنخروندالأنهمامكهظأهلينسجطمالذبئااللمجاموخصوصحاالهكرمة
01هسنةسؤقدمايتهولودوذلكمنبههينةصلراذاسخحشالماالسودالحجر

بعيداعنحناوموأعيهعالناسبصرفواحتى5599سنةو3419سنةو

رخ6بهذمذهجأصلاهيةهوءذلكفىوالمجبفيهمبالىأنهدالشقالصحة
أستاروعلىالمجرعلىالقذارةشنسعهرأىأنهمنهتارفىالعصاىماقالهيديؤ

االيفاعمنهاالفرضكانالعدسدقيقمنجمينةأحمهاظنو09ههسنةالكعبة
حمةافيباهل

نادرشاهافرسملكانذالثمحضسياسىفاصله5511سنةفىحصلأماما

فىخامةصالةقامةارةوضرمنهيطلبالسنةتلكمسعودفىيئرالالىأرسلطومان



ثاليمتدايأ

خلضاجمامييئمشافاخهمتمهـإندلعليةوافاهـإلخبرالمحالديلثرارسلفاللثيعةلحرما

لمسإلنوأعيراالسوصحديوغرعلجهممحتىالشنعاالفعألجهذههواخهمهممةتمذمامن

ةةاآلنالىالحرميئعليهاقياهنونههموالينارنالمنابرفضخلىار

الحرأصالبيتهدايا

يلةزاباياوحديخاإللهدقديمابوشاليهكانوايتقرالناسعندامبيسالئماطرنةمدظم
أو1غبحبيسمونهالكعبةابئرفىأوالتحفظنتفالفاخرةوالحلىالجليلةوالهبات

عبدقالىالقدياياهمدمنومماوصلوالفاأوالتلخهمهالتكاتالاسدولكنعبب

ملك2ساساننبمذمبشمنوسيفاانغزالوسمالنحليهلىاللهرسولالمطلببى
بهماالجمهاوصمفحجمهماصحفاخلمفضرونخلىابنظرتارخاالمحالكعبقأهداهاالمرس

بنالملكعبدوأرسللذهببصفامخأساطينهايرحلىاربنعبداللهكانفدا

الكعبةببهالليحلىصرىاتمالاعبدبنضالدكةعلىعاملهلىديخارااأبثالثينانوعي
لدسجدعارتهارليدقولدهذلكوزادفىاخلالدوأركاخمهامالجوفهاساطيئواال

بهافضرليرالدناثمانيقكشرألمامنالمجاجابنسالممكةعلىاملهالمحارشيدوأرسلالحرام

كرانوذالذهبوعتبتهامناماباوحلقتىمساميرمأوجعللباباعلصحفاغيممرت
مألهاذمبانشققتنتكاولعلهادإلذهبلكعبةزوايلزاويفمنلالعبامىالمتو

بعضهاافينةءاالجزابطرننهافىلجااآلنتسعحملالمادةمذهانواليخنىطريخهابطبهير
بعضأخذهماللتيناالذهببدمنعضادتينلهوممللعضصسبالباعتبتانمكساببعضبى

آاالصالءلماصاوطاهيهالىنمقراصافعلىونايحركالوخهماوالبصدالمنحراللعةىالعبص1
الرالهالونصاالاوصنامالالهامملحووأزبلىفيهامدصدت
الىمال1ةالطبميالدية22رستهبالدالفرسحكعىالييةماالساالولهراشساساشمو2ؤ

بالثالعجمعلىالعرفيهااسرلى
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اسطواناتيملبستكنا01ستتأعيرالعباصىالمقتدأمأنكرأيضاوذمتىءأمرا

بهكانماجميعابتمناجردتسكةا713لقرامطقسنةاذادخلشاحتىالبيشؤها

خائرلذوالحلىامن

وعلصبعوضمباإلمصفحاإللذوصنعالكعبةدإبالمقالخليفةاكلع255سنةفىو
بعدمونههيفنيدلهتابرتالقديمامن

عناالزمانمنزمنأىفىتقفالوالملوكءاواألعيالسالطينأيدىنتكاوقد

التطاولعنالتقفءيداالشقيانتكاكا4الحراههابيتالىنفيسةالالهداياتثديم

الشرارعبصشهاهزالطالتىالحلىجددبعضوممنايخرمأوجمبتهاذلكسواعفىالها

سليمانالسلطاننمونقالوالناصرالسلطالذكرمنهمبااعؤصواالعيكالملمنكثر

إخرااادعيامعلطانسهانرقلقاا

الكحبشكسوآل

حميرملكأسعدأبوكرببئكأهامنوأودعيدزمنمنفمىوفالكعبةأما

ودالمفصبترمملكساهابالرةالهجرفبل032فةليثربغزوتهعيهاراجعامنعيحين
ممتخرايموللكوصاالومفتااللها

ارووامووزئووسنؤ1تسعالملكورد
بعيدامسرابهاسرنائم3ظمارمنجيادناادجبيا

نامصفهداءط4اقيدوابن3قبادملكإللخيلفاستبحنا

داالاطورافطتولىوهوحميرملوكلمكعلىيطلرتصتجع1

اقليمولهاءوصنعافهابثحدثاآلنالطيةواطاللهاالعنررننعظيحةمدبنةطعاركالى3
باصمهااآلنالىيى

ألثااااهـلهعارااتأمبرليه4امجمادملوكملك3



1ه5اكعبةاسوة

وبرودامقصبأءمالاللهحرمالذىالبيتفكنسونا
1اقليدالنابهوجملناعشراالشهرمنوأقنابه

سجوداعندالمقاموسجدناوسبعاسبعاإللببتطفنائم

أخذتميالزمناطومحرىقايكسوكاإللجلدوالقباطنوافوتصخلفاؤء

مهاللىاذاوكانبعضهااعلىفيلبسؤالختلفةالكساوىمنمدايااليهايقدمونالناس

واسخرياسخولكسوخهادةرفائللقبااعلىفوضعقصىلمحزمن7خراثوبعليهوضعثوب
تكسوهايثىقروقبائليموهاسنةاالسالمالمغيرققبلبنليترأبووكانبنيهفىذلك

صلىماللنبىوقدكساالكعبةكةقيشقرقبائلبينلدلهسلالهبذلكذممىخرىةا

وانصبنوعبدالملكيرالزوابنوئمانكساهاعرنمانيةالنيابالوسماتمكللا
لخهادايسافشوىكساجملةالكعبةعلىكان061سنةالعباسىالمهدىالخلعفةولماحج

واحدةاالكوهعلعهاإلدالتعلقوأمرسمفهالشفيفاعنفاشبهاكرتهافاعيمن

لمسكتوارىثلاالواضرهمحاردفىودعداخلالدوخهامنأمااآلنالىكذلكنف

صنيراالعباسضلحيئعبدالمطببنالمقالعباسواشيإلدبباجالبيكسامنأوان
ففعلتفوجدنهلتكعودنآلكعبةلهوجدانفنذرت

يوهوشعارهميراالسودإالحرنخمنوكالكسوتهاخايةالهلغونيباالعباسيونوكان
افينةالمنسوجاتفىلشطاشهرخظجةكاالتىبةالمصرخهابمدينئنيسيعملىاوكا

الكلملالملكهالهدمدمياطشافىثغرألمحرنتوكايزىإللمفرضنيىلظرمادا

نتكاولماالصليبيةالحروبقكبالمرنجةاجمهاصتوغلتكالكرقما426سنة

قهليةإثقيسمديخقالمطرأطاللهاموجودقفرالوالش4فظشكلجهاالحافىممصرنت

ليميهوالكعبةمنلمجلغرااركنممايلىكوهرأيتأخبارمكةفىكصالداقاوقد

ذىسهلبنالفضلإلصيرالجروىالوزبناينوعبدالعزلحمابنالسرىبهأعيمماعايها

محرئقباطىمنرأيتشقةوثومانةوتسعينسبعسنةالحسينبنوطامرالرآستين

احلماهراالقليد9



لكبة01كسو1ه

داشينوماستسنمالمأمونلعيرالؤمنينبهامرمماالاسودأركاخهابخطدقيقإلفىوسطهاكتو

عدامرىلتمالمهدالعبداللهجمشناللهبسمعليهالصمكتالمهدوىرايتكسوممنكساو

يدعلىطرازشيسمنيعمنعأنابرامبمبناصماعيلبهأصيممالقاعهاللهأطالالمعمنين
إللجهامصرمكتوقباطىكسيصنرأيتوثهءلةوماوستينينائنتقسنةعبيدبنالحم

طرازمنبصنعأنسليمانعدبناللهأصحلحهعدأمرالمؤمينالمهدىاللهبكبدأعيمماال

منوكانئةوماوخسينتعشةبمسالشكاملهالخطاببدوقالكعبشلىتنيى

كهىالفاقاالأحياكسخالكعبةبهاتصنعنتوكالهاتونةيقاليةتشبسأممال
للخليفةاللهمنبركةاللهبسملجهابامصرمكتوطىقبالرشيدمناونكسوفالربضاأرأيتو

زطرامننملانخبىالربنالدمضلبهأصممماالتصكرمهأأميرالمؤمنينالتممرونعبدرشيدا
لمأنسعيهاومائةسنةتونه

قىسلصارتمأمياذاضعفحتىلكعبةوقادأمرنونالعباسيونزالوما
فوقفمصرسالطيناستقرتانالىمصرصركمنوأخرناميكنار

أعالمنوسندبيإلسوسيتىقرونقالوبناالصرالماثاابنانصاعالملكعلجها
دشجدوكانعاياليهاسنوعاااسودرجيةااظوةلاشسلصارتنمومنبيقليوا

لمحجرةءخضراإلخرىويراالحمرراطوقداخليشنللكعبةيرسلأوسلطانملك

يفةثرالحجرقالكسوهاختصتمصرعلىالعليةولهالدستولتامااليهالنبويفةالشر

ذلكومنرجيةاظالكعبةكوماختصضمصرواخليةاالدالبيتكسوةيةالنبو

يرالحرستابرمنغلنيةوياممرسنومنشسلىة3راعسوقالمبااهذهصارترقتا

الستارةوطواللهرسولعداللهاالالهالدامنهنمصفىلنيجلالمكتوباالسود

ستارتينوصسنتجراتخضوأمتأرعرضهاخسةومتوسط4عشرمترانحوحمسة

نةاايةلحديدظامنتحلطفىماأعاللضبطافزلكعبةابهاتجهقمنعلىتعلقان

منبتاووأزرهعرىبعضهمابواسطةالىبطانقىثمكعباسقفىقدتثبتت

التىاوضعشسحارقتثبتتاتوموانذرنحالثاوضعتحلقاتقأسفل



1كياكعبةوفا

يوضعئاالسوالمرجصيصانتهتعهاصارتكااذاحىاالصرفاسطقمذهمجوارها

منمرذكابسمىهحزاعلىالاهادونلستايرفياهنمافوقالمعغلبيتامحيطعلى

قرأنيةبى6ياتالعرالجلفيمإلخطالمذمبمكتوبالخيشمعمنوعقمنقطعبعأر

إلشاخديومصرعيلطاالمرحومزمنفىيفةالشرالكسوةأعاليخرمامنكتبهامع
اتماليهاأحسنزمدىبكعبداللهالمرحومالنابنةالنادرةالعميتالطاشالخطاط

البيتواذجعداالرحيملرحمنااللهبسمالالكعبةبفيهالالتىلجهةامنالحزاعلىومكتوب

طهراأنعيلواسماميمبرالمحااناوعهدمصلىاهيمامقاموامنواتخذوأمناالناصىبةما
بنارعيلالببشواسمالقواعدمنابرايماواذيرعالسجودواركعفيئبمواالللطائفينبيتى
وأرنالكأمقملةيخاذكأومنيثينجنامىبناوارالعلبممميعانتألكامناتقبل

جراطجهةتميهامنالتىالحهةفىومكوبارحيمالتوابنتطثأ1منابممكناوتبحلينا
ثرفيالمشمنكاوماحيفاهيمبراانبعواملةفااللهصحدققللرحيماالتمارحمنبسماالسود

بيعمابراهمشمقامخا6ياتفيهلميئلطببكنمباركاوهدىىللدللناسضعيتأولاذ
للطائميئبيتىوطهرشبئابالتشركأنالببتنمالبراهيمواذبواالارحمالتمالرحمن
صمنيأتينضامرصالوعلىرطيأتوكاللحجالناسفىوأذنالسجودواركعوالقائمين

اللهاسموايذكرولهموامناعليشهدأللكلالمااللقامللةالجهتالمقاومكتولىعميقى
يمضوانمالفصرالبائسوايموامنهاوأفىغامالصهجقامنهيزقرماليكلىمعلوماأيافى

بهاالتىوالرابعهةالجومكتولبفىمتيقليطوفواإللبيتوورممنذولوفواقثهنم
عدالسلطانوالعجمالعربكململىاالعظمالسلطاننادولفموالايامفىاليزابالى

عبدالسلطانابناالزىحانعودالسلطانابنضانعبدالمجيدالسلطانابنضادالخامس

انجافانابراهمالسلطانضاشابنعدالسلطانبنأحمدخانالسلطانابنيدفانءا
نعالمحملكهاللهخلدانعمانالسلطانبئاضانمرادالسلطان

لمديرهااموكولةاروادتمشارفسيحقمإلخريابدممرسنوتعملىحةالئراعسووا

رقياظامرآإلمرايإلتحسايأتشقشالكسوقمدتهالذىلكفائقاللهصديقناعبدالهمام
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الكعبةكسوة31

رخ6ىلا7نعيهامنخلهايدلتىا

جنيها055ضوياومبزانيتهاالماليةمنتصرشاالنادكسوهيومصار
اذبياخهامياومصر

جنيه

ءبيضاضةمئقاالس08ومثماال531إللذهبوملبىفضةثىنحبغن51

ألفر7وعددمكشةنحالاجرقشالة669

لفرأ07عددفيهيثشغرنوالذينصواجرضسيجحرئمن1111
فهاوخالبفتةمثلللتشغيلواتأدنمن002

صوقالسنوىوكبالبلالحتفالعلهالمعتادالمهرجانليلةيفمصار1ه

الكسوةعلنهالهملهعوائدتصرفملسعاا6

امحسوةرقاادامةخدنباتوعصمينلصستخدمياما058

لةاط055

يادةبناللهحفظهأعييةزلحجااالقطاراعودتصندعداظديوىلىاالالحابأناال

خهاوابهائهاصريدئمزانيياوسزممازادفىفيثركعؤآلاالعايقه

إللرغممونهابوفارجهاستارقبالبالكعبقمنيفةصوقالثرالهنهيتبعو

الخليلكوممقامالحرامبيشالتهمفتاحكيسداخلهامنبةالتوبوستارق

دإنحيشالمصنوعطلىاالعنومميفاشرالحرمسمنراوستارقالهاعليهابراهيم
لفضىوامبىالذ

قدمحضرهالهنحومنتصششهرذىفىعظيملهلموكبيعملالكسوةلاتماموعند

صطبةبلىثالمىنالممنموكبلخيمبهافىفيسيرونأوناشهدبوىاظااللىالجناب
الىمأمورتشغيلهاحضرةبسمهاحيثعنهاللهرضىالحسينمسجدسيدناالىالحمل

أميربشهادخضرةومصرسماحقتاضىتبلمنارنايقدبحضومجلسفىالحاملى

وكىسلبقصنادفىتوضعدشرىاشيهابذيعملبعدأنوفيهاالمرسألللسنةلحاجا



931الكعبةوة

لضيلردالنقىارءبكالتانءمملىالنحاسمنمعهاغاليتانويريسلالمحمكةركجالحملمع
المكرمةالكبة

ءالعلمايحضرهالشهادشرعىمحعبةاانةبسدلقائماالكسوملضرمالشببىتسمومنا
الكعبةعلىوتعلقارجالأعناقعلىجهاعيدالنحرفيؤقىبومصحباحالىمنزلهفتبقىءامجراوا

بكلنىيهونسوادالنالناامنعادخلىسجدالمويمونالقديمةلكسوةااشابعد

فرقليلاالنيميصبهمكةوال

اطجكانواذايفسيادقالثرءادهآلىالمفصبمنهافيرسلةالكسوقالفداما

المجاجعلىفيبيهالشيبىلشيخيأخذطوالغيرالمفصبللطانالمحجالكيرسلإلررت

أسملمننمحومزالشيبىهطعالحجوقبيللكلذنحصوصةكيندكاالسالمبجهارالبو
معنىمنطذاعندولبساحرامايسمونهءأبيااالبفتةيعوضهاإلزارمنوستايرالكعبة

الكسوقالقديمةيزععروكانلثنبهيرالمجاحعلىالموسمقبللبيعهالوقعتااللحاقمللا

بحفردأعيحائضعلىشيئامخهاوجدأنالىعثمانلكدونبعهالمجاجعلىيفرقهاوسنةكل

اوصاضىيلبسهاجنبأدخوفامنعلجهالزاباوأماقديثةاالكسفجهاوألقىحفرة
بعهاولكنئضطلبسيامنعنهااليفرمامنعتاذاقىجةالثيابانالعائشةلشلهفقا

غنهايأخذونووايبيعونهاصارنمومنلمالسبيلبنوالىتااللهسبيلغخهافىواجعل

تمسهمالاالن

جهماممايؤخذللتبركوسمالتصكليهصلىارسولأوكسوقمقامبةيمااستاراديئيمنولم
ءنبياالراثافى2دعتقاالاالنلكذمئشعفيسلىينصلمىالذيخهمدفىالمسلينعلى

عظبمأتارالباالفىلمرنجةامنىلنصارداواعتقااشعوباصيئفديهنىشعيئاهـاصوا
كاثوايمعةالجنىيةنساوقرولنمضاأنالفدبكينعزصديئفقدحدثنىاجد

عرضفىسنمتر2طولهاسعلتاابىلباالانعلقصنيرقمنماقطعندكانمبالمذ

جةنتملماوكاالذهبمنجنيهاوغلفتهابصفيحةبعإلراشزتهاسنتىنصف

راالمومذدـششلمحرداالعتقادأنعلىالسيئةوالطوارئاضاالعياجميعنتتىغينه



المحملى41

الفليةالفاجمةاليخلىمن

المحملى

لواوقايةلمجر546سنةيخحنتاريبتدئالحملأنالىالمزرخيئبعضصبذ

مابعدوصحارالسنةهملىجمهافىفىمصررملكةالدفيسثمجرةربهتالذىالودجهواانه

غيرفيهاليجلسكالملىنمالنأحدمنفيهوليسالحاجفلةقاياأماميسيرسو

الحلعلىيطلقوكاناالسالمتيمنبماكانروجداقدبملاأنأراهوالذى

عالوسمعليهاللهصحلىاللهرسولوقدسيرالمكرمةالكعبةالىاياالهديحملالذى

الرائالحملاصممنالتواريخفىاهماذومنالشعالمعظمالىبهداياهالمحكة

دينارابنوعلسعهعهبناوعل1الرشيدابنحلمناالنشاهدهومانىاوالحمل

وكذلكالجوحآلبسيطقمنلقطهمضطاةرميناالىصرتهماالجماالتحمللمىذلكؤكل

الحرمينأهلالىاياهطمالهدبالدهمنجيئلحاامعمكةيأإللهندرأإلدحيدملكظامالعل

عنوانلششقرتحتلنعوموداناتاريخفيرفىداشعلىمءاافىءولقدجااضريفيئا

بةجزالندغعهااالرضدولكنرمسشالفوسلطنةلتوكااللصهماالحرمينصرة

نفسخةصوصرةكلحملتحدمهماكانتفانهاالضريفينالحرمينالحدماعدا

البالدفيبيعهاخبراتمنوغيرهماوالصحغيشالرومعهالمحمحر3يأقالحملموكب

لماالممرىاركبمعالحرمينالىالحجيستطردثلودالمرةشمنهاوقي
للبيتأخذخهامعهاالئاياالهدحاماليسيرامامهاكانغاراشجرقالدفحملوعليه

مراكئيرأمنلهرتبتوبهانهاعنيتمامناكوغايةينةزبهىباينعئهودجهقمحرا

هارلارضيديسموبئاحملميروا1

يمهادانلورصوالىطديدكطااحاريىالمنهاحلواشاالىحهبوديأرافمحملاآلأما3
ةجدلىاحر



141لحمل

ينتصنزفىلغونزالوايباوماسمنةمصرصكبهلملىتقومصارعاثةئمومنوالحشم

كوهغرهامعهاحملالحليستطيعبحيشالكسوتهرتصاحتىخرىالسنة

عليعمنيحملكانوصارهارآقنط41عنالتقلالخشبىميكلهالحاليتصعالحمل

الحتسرمعأخرىجمالعلىادبقصحفىكملىيااالهد
اومذليةاليواولةالدأيامحفالبهيرمنممراخروجممنيومللمحمليعملو

جمهوالحملوحرسوالبيادةفيمالجنوداراكبةتمشىلماهريوههشهودبالهاالناالحتفال

ياسنوىالمحاظديوالهالحنابيعينهالذىأميرالحجيتفدمهموعكلمةيةضومتصنخد
ميدانالمحتادهرتهدويدورالمحملأنبعدولبالنافىبينهـالحسالباشواتوهيمن

االحتفالهذايرمالخديوىالعالىلجلوسالجنابالمعدكانالىوالمصطبةرعلىيالمدة

االصمةوذواتوبهاراالعالموالعاالةالفخلمءرازألواسنيفمناحكومتهرجالومعه

لبالعالىالجنافيستلهملاحملزمامليدهوةيغاضررالكموقاحفزقأمويأقىوهنا

السادةأشايرتتقدمهالموكبيسيروالالفعاتضربوعندهاادأميرالحاجيسالهومنه

هالمرابحيةالطءواالحأملىهبتوالحاجأميريتقدمهالمحملبلثمالجنودنماصحويةا

رمناالحمروربالمحجرفالدالىالموكجسائىاايسترهذوجمالهمعلىالطبارن
يزدكبالموكبويتفرقلكومنالعباسيةالنحرطفبابلححاسينفابةلررفايدالمزبوا

ساحنهاوسطلىالحملينصبوسيةامباءفضافىبمإكأضراالمحخيامهمالحمل

الىضافىودأدواتهممعدـلقليسعوامااسفرالىاجممكاناداحئبهالتركيريدرممنولز

ومنهابسويسيرالمحابعدالشحنةوالعباسيةمحطةمهيأقالذىيمورالحملوابو
برأمكةيفصدثمةجدلىاببحر

يومعظيمحتفالايخهالهيقوعلرالسكنداعلىقوتهمعلحملفراسا8231سنةصق
رالىكعمارابووياماأبحرالىومنهاالخدبوالعالىالجئابحضره011سنةنوفر01

يصقالمجحفرءبعدأداوالفريقالطرئمئميارقسافرالىبعدارورةالمنوالمدينة

تقربرفىتقملحكومقاالنواالقاهرةالىثويىاالىرنالطواومنهاعادالمحجدة



الهمل41

وضقةاالقلعفةفالطرفىلسررقاعدة

ةالمزكثكؤلهاالخفزالقماشمنويهسوتاليوميةالمصرىكسؤالنوللمحل

وبابالنبىبابينقيمايوضعبمةوجودهأياموفىالرسميةالمواكباالواليلبسها
فهوالعنقرسهمأجناختالفاعلىرأللناسامزمناكفيكونليوميةكوتاامسالما

كبهيسيراليهارةالمنوادالمدينةلهوعندالسفراالشموابهمالرسميةادكانهذامن

ينبعقالىجدالبحرمنبقطرإماهنوأوالشرئأوالعرىلىالسلطابقالطرلرمناماال

ادلحديديةاالسكةفئيتوجهخمالادمحطةومنهأوادالوجهادالمدينةبراومنها

منالرىيقالطرأعرابلعنتاالخيريقالطرمذافىيسراآلنوالحمل4المدبنة

تاتهمعىيادهزوطلباتهملىدؤشدخومتى

لكومنا4يهالعبرالببهيرمنالخلهاباحتأليدرةالمنوالمدينةالىالحملوصولوعد

موكبهمنقىجلصىالمحرالبابالىاذاوصلحتىفأمدونوعشرواحدلهبطلق

واستمالحرمخثأقالسالمبلالىلواوصادفاعليهاللهصلواترصولااللمقامجالا
لحملايرحللطوهناالوايسحةةالصدتلكعلىوأالتاباباسملىوأصحعدلاطرهام
لكسويلبوكالمركثمقوعكوتهوقىيفاخرانصرالمغررماطمنميوضعو

يفةالمجرهآلثرفىالخدمةلباسالمستخدمينمنمعومنأميرالحاحيلبىوءالخفرا

احملوةنبحملىثمأليضحزامعليهامشدودءضارجةووعمامةو

ةحساجمنطيزكونهافىوالشاىالبابيفشنثرالمجرقاللىنهاخلىيدواحزامكل

لمحملاسمريوميخرجوهيفختىاضرلمجرقاالالوالفئنهاالترضىطمةا5لشداممام

دخولهيوهفىالحالنتكاكاالمدينةجصنوخريومفىبهايوبهونورةالمدينقالمنومن
لىالطالجنابيحفرهبهراحتفاليأرسمومهبقديحتفلالمحممرالحملعودةوعند

خرجكانيالىانطرمنةالمحالقلهالعباسيةمنفيسبرالموكببنيبسكلنهأومنىالحديو

الجلزماهمولالهصطبقاستملىىالخدبوالعالىالجنابنالمحماداوصلحتى4مها

يغوالمداغوعندماتطلقمحسوةارتشغيلحضرصأموالىوسلهاميراطاجمن



341لحمل

سنةيئثرعددصالكسو5وهذ4ليةالماقبمخزنكوفالمحملظوتحهاالحتفال

يابهاسنوفيهسىءالخخرااماكعوتهىمصزممائخنيهوخكوألفليفهاتموتبلغص

مدقجاتنضلبمأوأظنرانتماببجاالسعدىيونسسيدىضرجبعدعهدته
يقالمحملسفرخدمة

اصرفالجارىوالمرتباتلحملتسفيراياقايقسنوالمابصرشمنمابيانشفآبواليكيم
االخيرةيةالمزارقحسباراردفىوالمليقالمنومكة

جشب

المحملومستخدىشالميرالحاجيبناقىتباتعي2821

دإنالر1152

المنورةوالمدينةفياالشراف349

متىيهيةأل169

رةواكلمدينةاكة7561

ينةوالمدبمةلىأما82هي

الخصوصحيةواالوقافالحرمينأوقافيامنسنوتصروالمدينةلمكة0003

ليةوالمايةالخدبوالحاصحةومنبةوافيواالملية

والمدينةبمةالصدقةقحومصاريفن00522

للحريخايلدوقناشمع261

وخالفهاوقربيخام551

لطمجرأوأجربرأوقوالتتأجرة834

فهاوخالوالحصربوتالزمنيفينالشرالحرمينسنقاصفجقعايرسل0246

وقاتالاديوانمن

يةلثريفمصار563

المنعرفمسنوياعجممو00005



الحمل41

انهوجدتالحاجقادألعلىمعندالبنىالمقرقمماجاالمبلغذاقارنتواذا
كتابفىقالينىالمقرقالالفاطميينزمنفىيصرفطيهاكاننحونصشما

الفمائةتسافرفجهاللقافلةسنةصفىنتكاالموسمالققتكلىانوالمحفالذخاش

أالفثرهسنخصراقبآفىوالثممعوالحلوىالطيبمخهاغندبنارانجاوعشر
اياتءائمنومخهافىبعوشالشدبنارارالحضرهالىارفداراصحللفقةومنهادينار

وحفرالقافلةوخدمجميرالموسمبةالعسكربسيرمنومعونقمنالحالواجرهوالصدقات

قدزادترىويراالززالوأياملشكاالنففةواندينارالفشونذلكوغيراآلالر

مندولةفىذلكمثلالموسمفقخلىاكتبلغولمرديناالفمائتىالىتللتوسنةصفى
ثاالدول

أميرهنبةعيوكاتخطيرومقامكبيرشأنالمصريةالدولةفىالمحملكبكانولقد

كاالنبهونشحاصليكالمماحمدصعاحبهافىوكانولةلداتباصلثصنالثاالمرتبةفى

حموعءرأىولهوالسلطانالوالىوظيندهعندوظيفةاالىللعاسمة
الحليانةالمولهلىسلطافرمانوتوليتهمشديمةوظيفتهنتاومحزمةكلض

مكةءااعيونوليهبعزلأصبصدركانماكثيرآالحجازلالدفىقالنافنةوال

كانابالدالتىامححميععلىقضوائحهمبالحملءباالحتثامحركملىلخةمبامنللغولقد
نهيقيمكةءااصرمازالتعنداستقبالهالمحملجملاخفيقبإلنلثطرممرعليهافى

االحتفالوكان38سنةجقملىالسلطانذلكمناأأنالىلهاستقباطمأيضأق

عظبمنمةافضامنعيلاسمازمنخرأواالرقيسيرحلىمدالحملوعهدةبطلوع
كونواراالغادونيشرجمخهابهيرةواضاالسكرفرحابألفىنيبلىشدعودتهاوكا

أميرمنمستخدميهغيرخدمتهفىبسافروكانقدبمشدأادةوممأيامثالنهمده

بنوالنجاروالحالقرالفرايحيةوالعكلمةوالحثمالخدمبهثيرمنوصحيارفصرقوكتبةوأمين
أميناصمهاوظيفةوظائشالمحسلضمنوكانوالسقائينوالخجيةوالفراشيئ

مربقىسلكاتالتىوالكساوىياتالحلىيعنوزشأدهومنياتوالحرماوىال



541د

رالذخبرةمأموسمهـموظفإمهيحرجوكانباجهاصهاالرأثمامرفداالسكهاتيضىواس
المجتاجونكانولتىاالمضادةاخيراااليامفىصللماعسابؤخذالذىكانابقمماطاعهدتهلى

شيخلهيمألرجلمتهخدضمنذمنوكارةولضرااقضتادالحجاحعلىللصرفهـبها
خالمقصهسواق4يااومضلمكلةالهرالهرجلةئىسانملعطعلىاأو6خراصمهلالحص
موكهلمحملاصءراوويركبلحالالالزمةااطيثترىأنوظيفقاالوللتوكا

الهموودلىاثااأماماماالسيرثمنالحاملىكايالحظهالخلصمنسيرفىلمالحظته

أخروينهولوسافىسفرهملةالحملركبخلتبنتكاالتىبغذاعالفططينهومكان

هـوطادينالولادهامامةيلووهاغبرالتىهىوطيثمتهأماممهامذاكالكانا

هميستدمةوالحيهالححوكاررنيسادثدلثالئاأما4الدرشجرةعهدحجشصكا

كاراخواراموصوحياحكسياحينلطامبغيريأتودمهمةحركةصاكتكوعمدما

ءكاالهؤحوحميماركبارثاالسترعالداتدأوصقالمرضملعديكلحاشرالدفي

تحاررعسولهموالذمحر2امنخضوالسلطةئضيامىحمححيالتمفرماتعبينهم

الحاجةلملهالحملبةسفرلىشيرمخهميمعناالناستىوقدبعيدعهدمنزنامحهالر

االقيؤديهاالتىالحزأموطيثيةأخيرأعنأستنىكا4لهمعراتماتهمصردأمعجمها
لكلدالضظارهلهتمحدليةالمامنكتبةواحد

اسحهخبحوارثدوالقلىاماحوكانيهرألمأمودجمالطذعشروناللحملوكان

ءالدحمالتحبلهالمذداطمعتشترىبقالساارمنلىحومةالطوكاسعيدسيدى

4ونبسيروفىابخثعليهؤيربهونخاطموكبقلالهاطبهيأقىسةعهاص
ئمالماهرهلىرونيوءالغوعاثيرمنيمميحيطالعرامجيةوأمامهميةالعكلمقوالضوومعهم

4لعهرلهطواطدعهريأخذالحاملىوكانهاكمحولهيذوسعيدخسالثالمحههبونيد

االسالىلحهلوابيعودوكاائاالعالرلىيوخالثوخدمة4صصعيدربعهالثيئوخدمة

بهيلفونالوكاماماكاالثولد4للبواسيروشحمه3دللحلحصنفعأنعينمدالركةسبيلعلى

مبلداالبارإلاربمطعوطواالمةشمنضروالحاعايهيهجمعتهرددبحهاداالرض
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الجمىابصير

بهيسخهيئضررجسيمالىذلككثيرامايؤدىوكانتهقوبهماتمعممحكلمنهميأخذوذبحه
اللهحفظهالعالىالجنابذلكللغافلهـالسخيفاالعتقادنجمذاجافىءالاطءهؤال

الدينشجزامالتهالبهأرالىافيغنقجةصرفمعاالدهآلشنيعةمذهبابطالأمر
ءلجزااأحسننيةساالوا

اأحاص

فمجدهفانهوطالذهومضاالحرامالمسجدسطوحبمالحىبحمامرالمشهورماطحمام

الحصحوصوعلىالحرممحنجهاتممرقمنلىفاتزرافاتزراعويحوهاكهنامعششأ
ديهيلتىنمربحواو4بهلشرأحواضفيهنحصوصنفيهاموله4ثرفيةلالحهقافى

جمجدغيرحيثبيصالغرالحهةفىوكثيراماشانحححوصحةأوقافالمرتبلممنقمحاحب

هذهجيوشالىلهلفعاكآواروارللحجاجحبالممحيععنالفومءفقرامنواحدة

الصاحياتهافىتعرشمنهمكاأاللناسارؤوسعلىدقىفرفنالزدسالمتأماتالحا

لمحهوالحرمخلدحيوانلصماولنوعلىصرفكقاحيححةاظوليسحشحذهدسوألطق

دواصامالهطاحرامالد4الحرمفىهـأوالعمرالحيةقتلعدمالىضهمةذحبحئ64من

عنمايروىأغربوجفائهوقلةسهألسهولهاالأظنهاللحرماقلوجودهالحامادلمروا

الشرمثةاطوالدراجدااالحعبةاعلىشىيثاهدمهاطرهمافىكثرتهمعأنه

ثمضهليشرلبركثيرمنهعندمايحتعاررامليريفادلهالزقبيسأبىجبلعتمثةمن
أنأظنأالحامليةزمنوأظنهامنقديكخداابزاوهذهأرادحيثالىيذهب

االسالهتجلءسوالإلتفهوكرمصالصوعلىبعيدزمنأبضأمنصاالحامأحترام

وسلمعليهاللهصلىالنيالغارعلىقعشعثتالتىالحامةللكسقمنلهألهوالقولبعدهو
واعظامهاحترامهفىيديزانلط

أولالنهيمرمونهكانوافبونوحامذمكادهقديمقجدللناقطبكحترماطاموليى



بهإيرايهالجىص
درجةينهرسمنمارىعنداكواحزامهبسقمدقالطوفانراليابظههبشرهممن

فىخالمبنبغسلىاكامااننديقودونوالقدسوحرمعنديكلثلنهلايقديى

وعلىكنائسهممونهافيرلذلةرأسهوحطكلىحمامةتءوهوصنرطنهراالردن

قابقوخائىيمفىيهالحرلهقدأطلقتالحامهذاشىومنكئرةالدينيةرهمصو

مذاوقدتعدىفرلساءسكبعضووافساايطالياسءكناإلوخصوصافىرأو

لساتينهاوالعموميةرالشوارعوأشجاوأسطحتهاببشهايهراكنفذالمساالمحمناناثسال
نساناأىيؤذيهغيرأنمننمفىصاوهاكأصروماشالوجدفيناذهبسالىفاذا

مكلىؤوابومناهذاافىلضطنطيليةمديخقافىاليزالالذىالحامفىادقيدقباقوأشمذه
لنوقداللةاالستاأهلأنغير4لصارىاالأبوبومسجدأديدمسجدإلبنموصاظ

يهودوولحارامسالوذالثاسواعنىأبداليأعونهفهمبحهحرموادكرامحتىافى

عنهيثولونلدىاالغارحماميةذرمنلهاالستاحمامأنونيعتقهينالمسلمأنكرمنمادأها

فىأصملكاال4عندهملهلأالمالمشركونيفلىكانماخبجمىالرسولكركاننها
عتماداالاهذملونيققدالمجممنلشيحةوارالغاحمامبؤدجمهالتىكانايهالمأمورلتالثيهمد

محناللهرضىالحسبىلقتلرةالمنوينةالمدأخرأهلوالذىأكينعونو4الحرمحمامفى

بعضمايستعملهمئلعلىبحتهمتهشافاسلعيدلىزمنمنإمءانييوديسنعملىوالح

فيهاضوبممطويةراقأوجملةديهلطبقللحماميأتونةمصرقاتطرفىاالقواماالر

يمعونو4أطيمهاليموواحدهارهابمنوتسضرجاطامةلتأقىوالشريرالخمنشى
البيضامررقةالوذاتالحامةإيعنىرااخا3خااال1بنمحولبباكامةءاهذه

وكان1اظأألاللشطورتالمثندسهوايخوانميينددالساامءاكانولقد

دالعرباحزاممكندأنوأظنوموالءالسمابمثليينرواسوواليونانيينالميقينت

بجواربةالاخلدحمامةتمثاليخععوننواولذلكيقالطرمذاالمنايأتمليةألجاا

وسمالتحطيهصحلىالنبىأنبنتشببصصمفيةعنهشامابنسيرةردفىولقدوهليغثال
فماالكعبةلفتحوئمرهةطلحبنعنماندعاإللببتوطافالفتحبدقىللما



اطىتهاماا08

احرحثمدهصهسرهالبادوعيهامممنليهاوبددحلها

رظحوحماللى4كهصاىأشكلهلطماثابأمكوالمغلرعنلوحعرماأالعلى
عائديارسايوىالفاالحيةاصثمملوااسسالمحةدعائلتهيمشلاسهلغليمادد

دمهدضاالمحديئلحاصوحيادعائداانهطالفىيعاهالضصكرسهالدىهـجميرا

ونعاشقتوامقينهماراوجبةاراحثحياالىلثرعااإلهلىواجبهمارعامناداحتى

ليبوأساالبمجالبمفلمجاتحااالواليثرقاد4ليتححالاالالسفثحالديملىوتعا

حمالصعلىماءرلوءمنوجيىدزمثاللهاليرىااللث

خابقلالئاصدالمرمىضدكالثيهركرلدمهخددلسااالعلمادالاماأدعلى

مرسأعلىلمححتىالمحتلمةمااليرالتلراوطيغمةيؤدىكترسعالاالثردالمحمنتصف

ألسردالعاأأالدأأحدلىبشكالالدىالفايههراللعرامهمام481سةوحاصوو
لنشاردلصرعهواحرىاغددامملىندإكأساعداءشياأكراوكادم4جممجةالئله

لمالحاماحادلدخناتبالجامالموائدهذههلحنو

كردحرمنرجلهوجلداراماكلاسعملمنأوادلكلكلولالماثدهولوإ

االلعاححرلطأالىخالمسهمحلس6ةسلىألىتجزراليونادمنثأو

ااأليه5حذوراشاحغاأثرلهامحذأعرهكاحمامةواستححرمحهولميساال

ومىضهرمأموحهسجاالرجلأهلىعمومهاورومنعشماالىهبفلدالحامةأرسل
وخححوصألمحردوكااسالضهمىلىيودوالمحرراوارمادوالرايرالااسسملهثم

وعهتالحامتطةحهىص31وكان4للمرسامصلحةينطهوابثابيسينااليومن

علىأرسنوددمأىالىخوماارسارااأشاداادشعدددجماصيبغر

علىرلنعومىراطيرسكانوامأاالالحةصددمىمأحوددحمامةجا

الىلهرسااأرسعفىينالهسلهأالثدلعمحةلمرحححارافىححلىالدلعدانينص

السمطىهـهارحرحرحاهـاالبإمهممنحمامةمسطةبواااليوفالدينصال

لتاسعايىلولقىلمماكرندولعكعمثمىحعاخاعرشمنمامهامعوالدفدرامصمم



4لحمىاحمام

مصرالماكأخنملكرهنصوادمالىبوسارم0721سنةصياطالىفرساامال
كانماوكانحدفأودعتسدلوقتهجوشهفسيراليهارأجلالحاهبواسطةضرهملالظ

ملكلينوببهاطحاتمأنالىبهاوسجنيسلووأسرهنصواعندبخودهزامامن

مضهميفولحلهفىوجهاوماتتولىلرالىوسادأطلفهمصز

محيحلممايىبرلوعرواةأوادلسيسالمرقل

صعإلخوالطواشىوالقيدالقحالهاعلىيقماناندار

حوعاعلىرلهاح4عةالسافىاكيلومشلاالىسبعينطرهامنلىلهمهـمةواررا
طثلهاىعلىتعحالوايهنهاهياأحمله

دصلكرأ1781و0781تىسدبنيسلبارحصارالمانيافىالحملهذانيم
صمهامااويةسالمراددكةءأجزابطرى

بمونالحتىءلسواطماممىجاليممىأنقدقحتيموماتاطهذهمماكاترو

والهدعايهلىوهوبفمأموريخؤدىوخالفهماححيادعنادىالعرضةممهاراجللوع
صةألماهوا

اعهأثرمنواسنامءاذاليشالىرجعمصرواولاالالشاعباسدولثدكا

ميمولغينماهرفكمالمادةاتخضوأخذغرضهيتمأناثمقبلىرحمااتيمو

حتىأطيراناالصرعلىبعخهميعلمهوقدديارمممحيطفىتطييرليتهقىوواعلهتىا

درحهيهونالدىحبهصاالىلهيرجعثمأدتنمددواهالىطارسهيبغربحمامالتحمااد

والمررزرصرالمزازتبحارصراغمدالحزاألدنمحلهءأسااددوللحمامراليفدله

أفميةتقفحكندلملغيةماهذأناال4وغيرماوانمشائاخزارواوالعخيرىلمقواال

اليهحاجةفىاليوعياهالذىفيهاوقحهمعونياالنالىامقراعوهماالىخهمتعدلءاالغضيا

السلطانمدشلعالداخلىيالزسراىستانفىشاهدتولمدمفيدحيوىلعمل

نمللمةاجمالوهرمنالما3ألومنالييواليمااصالثأارابهيرقمنداطبدعبد

اللهحيانصساثطولهلصعلىفضىالذىسجهقبهطلىربماروخظيم
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الحج
تصدمتىينالمسلهاصطالحوفىمفصودأمحجوجورجلالقصداللنةلىاطج

فيقالمتنةالعلىؤطلقجمسحدتهواوستقريةمنصمحصوصزمنالمناسقءادال

سنينبئأىجمجسهخالصبىعرهذا

وانمحضدينىأصحالكلمنمكلىوالغرض4االممفىاجدقديمةةوموف

كانوقدومادياأدبيآاالمةيدعرئشفينيوفائدفمناليخلفيهاالبئعكان

وفتاحصايسادينةيىاينمحبوثيكللمحاقرنايحجونبعيئأرفييونلمصرا
هطيبةفىوأمودبسمف

فىاشقلوا4فسوساديانافىهيكلالىلمحرنابحمسينخالمبقبليوالنكانوامججودوا

دواليالاولمبيافىبيتيروجوأنينارفافىميامحبهالمححجحايىقبلالثاالقرنأمبد

علىندمءزيلرتهوتجباسجىواليةلىرمشيوعليمهكلالىخيدعهدمنمججرن

محصوصشكلعلىأبيضللباساليهقيوجهونواحدةةولوصعرهلىفردمنهمص

كضأفةالمساصاليهيقطعونويسزعورخهماالماعليهملبىعراةصدونهيادهموسه
وناليناردبنهدوأبعيدجدأزمنمنالمحبودتياالمحهـيكليحجوننيونوالح

مرسخينطولالصخرعلىرفىوهومحفورأبادحيدرافالوأوهيكلالتغرجةميكلالى

الطياشحولمنوهميهزوننسيا3برقمناقرببحزنجوداميكللىاجونوكذلك
واليهودنوكرقزفرببحيرقمادنكلياههائليهونبتصمهمقدعيراتولهمطهمهيا

ليهاونوايمالعهدتابوتبهالدىنالمالىالمسيحعشرقلاخالراالمرنعجوسمن

راالمبراطوأحرقهاحتىأورشليممارأكرسببذلكوكانلنةنحااتعيثث
بيتمدبنةعنبعيدينزالواومامسيحية07عشاسنهاليهودواجلىفىوماارطيطوص

معالتمكنهرضىعمرفاقريهـ61سنةم6كسالرلجلجيسنةاستولتحتىالمفدس



151الجج0000000000

بقطرضكللبهمالصليبيقظهالحروبولماقامتمالمقدسقلهمكانماعلىالنصارى

ومهدتالطرقفأمنتم7151نحسنةرشليمأوعلىغمانلنىاستولشدولةأنالىجمهم
ةالجهفىسليمانلهيكلرالقديمالسوقمنالمحقطهاآلنيحجونومالمقدسليتالىالبل
البراقيسعوخهاوقصىاالالمسجدمنبيةالنر

سارتمنلىأىخالب603سمةمنالمتهدليتالىيحجونخهمفاالصحارىأما

رةالمشهوسكنايهآلقرالمفلىبهابتنتوارشليمأوالىرقسطنطيئاالمبراطوأمهيالنة
هةارئبسوكانظمإلحتفاللرأوغرباليممنونوكانوايخرالميامةبسةصإليمم

طولعلىلهموكانلوقتهلبسهيالخشنالصوفعمناردوبعصامنهمودصينالدينى

يتطهرالمفدسبيتالىالحاجوصلواذاالجهامدهشفرمونيأووأديرةياتيقهمطر
معهإمجملهبرديلتحفثملفدسكيعتراشرتحاينثربنحوعيبعدالدىردناالعهرى

الىفرنجاالجماجقلالمقدسبيتعلىالسلجوقيوناستولىدماعدموتكفنآلهليكون

يفشفىوومهرقبولىوبطرصيىكميسقالفدالىوحوراوجوههمرشليمأو
لمغوقديلبسهالذىكانالمسيحإلألخيرفديصأنبنعودونيابجرماااشاالشابما
كشيسةالىضآأتبحجونورغالامنفىلفأئةومامليؤال4181سنةجهاجمادعد
ءالعذرابمصالسيدهأنبارأوقشاعلعدأندسافرجنوبفىاااالمبئردهلو

لمجعءمامنبويشرالكنيسةطذهوارأئرونالمدينةذهرعامنالثنيئظهرت

جميعالىمنهنيرسلىوالناسءشنافيهألنالمحايومونيعتقدوإلصمهايبآمنهايسمىير

اصثةابصدصاالصىالممدببتجماجئربملموءواالستشفالتبركمحؤلةأقطارا
فايالجهامنالحديدبةا

نوانهمكاألالقرينوعثرينحوحمسةاالسالملنتبةللمحااشجكاوالعرب
وتغايرالمذاهبدالدياالتدؤاالفاخلىعليسننواكاماالتمحكلىلجتاأونيحتقد

يناألخرونديمخهمفىلنفسهعيهايدأنغيربهامنياللطوافونهاسنووكانوايقصد

سوادفىاالؤالنعبادةشيوعرغمأعنوموإلمااللمينليتآدتمالذىعندلتكااال
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عدمنحهمأسماردفىوماويمسبةحاصكلواخدءأكمبردعثمدافالعربفبمائل

يهالتصثلىاللهرسولسماهاالسالمءفاالجابةعدالىيميسمىألوكروكاتبةيما

خينالمسمعدالبىتممميقكمدفىكاهوالشأناياهااجاللهميادةاالراللهعمدوسدم
لثداحترامهممعاألسؤالجصوااعمأعنهممعبالثاذ3وديهملىاهيتهكر

بعضأخذبهوالماعالمجرضلمنهذاأنونكتفهوكانواهـهتصواليمنالذىاالخرام

لهذاوكانرخ6قيطرأومقالضياركيقطرحهمنالوكاثانرىاللدوصءمفهاا

تودارارقىلنىيادومفرااجمنالحربتلماحالهجدأحئعغلبمشأنالصفىالمحر
عةخراافمناصلكدرأتبيسألىبلدخودااللممودصاتلجهياالمارصاط

وافى4ديهمالحيتاواليةجرجحاطوارثإنمفرعلىشرطوادا4باقوفأخرت
عةخزافلميتالهوالرتانمومنوهفردلكبد

منومنهماقهاونهالديعبدلواكايمنجدأمديمالناسلىاالجمارهواحقرا

ومانالراكدولةممرافىةارابدالدولاشأدكاداآللههمكاأمجعلهارعىكان

لبوغهميهنلموكبويخرماحواامنبوداتهملىاونايرعنكايناكواليوالنيين

قديمإمناياالحزامهمااليهرالتصوائزوترنيلذطاوعلحارالنكتفىاداآلن

ودوالهنوالياالنيليوداعوابودانهملتمففيالخاداألزفلهالممواسحارهان
الئالخشبيةاالعالفىآصوويبةنجهادققنهروالم4عةاصاادهذهعهمناليملى
وغيرهماوسفلموووبهحامثلمامسودتيرأمن3جهانيكلثلى

كانواوفدبهمءياشاالطباعصخمحلسادجةأححامهمكاتلمدرااأما

احرأىقىصاالحرمراظالالمالكبةنوفىلفىزاللهالىملمراويعمد

عهدخلقودومثهوأهللهمبغعاايطثورضاالفىزلهالجمرمنتثلمةسمرجةشىئدأشه
لماساواسمهلحاهليةاأصحاممنصنمنها

دتحمعةعوداولااشاشأأل8تماااشاحيحادرومحصويماابصيثالونط1

بكعلىاماضاديىمعم61صةياررتدو01العةاوهجمطةالديجاراال
ولطصىأدب01الداراهغوااااالءفىةتهـالرالهاالدارإلاصى
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كارطادتهفهاماهونذئبرهعإتمناسهجماراالبقجوناسراشللنىءاأنيوكان

كاراجمرأندأقاملهثامهلىلهلالرىءمافىادعبعموبكالعلالجسجهالحوادثمن
الحدكارأجمراغردتذأقامكاببشالتهإيلليتماهنمىامجرااطادثهذت

حاالمنبينواالروالخاصةبعينرواالاراتأنظرااليهالبانلينوهتمالذى
ديلفىصحهاموسىدالتىالحجارةهذاتلكومنوينسفرالتمننينوالثالالحادى

مقينثراواالراحالمحاحامنخةرااآليةظرادأاربمصبةتالرأكاتدلاط

نهراالرددسباطكارألعبوراتذيشوعلصهاالتىاعرحجرشااالنمروحسعراط
عريئسةمنبعالرامحاحاالسعفمنالتابهألاألمطراحرابوتبنا

لثههمحطرلةطعلىبقإلثاصفاراطجاجالتىجارهاطتاكأبضآكارالتذجمارهومن

آرادمابهيدليناليهاوأخذصلقواتساصحنرةأجمارأيقهمحاروافىاذاصحادفرادلةالط
الحاهذاهذاألذاألىهذاالفاذكاجمرأجمرأقائالةوضرمهاعلىواة

الرحمة5ملىامتمادألهعودينوالطورأصهاكوهصيسمونورمالنيتىلصد

بنهشوىهذامنعدهمقجمكلمودوادامحاذهـعلطابهاأككادوفثعهاعلى

محرلعضهمرأيتوقدفىلدوالحوالساناالينعزليهاالىاطجارهمناقالطر

ياسفراألرالتدجباادالىيرأماقىوعالوالدادامعاهـرفىاخوااهذهبمت
ذلكمنالتحلىيافدإالرالنعحارىضوجباناالضرحةاش

آخذمادعفيشوعأقامهلححرالذىكاكاستشمهادللهقجونهاكانواجارفمااطومن

والعشرشالسادسهألطرااليهشاهدأعليايمودلحجراهذائالطمثاشعبهعلىهداا
يشوعسفرمنيناهثرواراخمحاعاالمنبئرالعشربعةاساوا

ممامو5هذدأيامايةر11عاتااالهفىااليستحلىمادشهافاحارومن

احاالالمطهوااملىالاالتلىيهراءابدافحىااخريةكلىاثزاآدآاحوقالصة3آآ
منحراجفيأخدالمقءيصاوأحرىءصوداارهبهءالالءاالعضاعلىيدرالصاومأكطاا

ايىيقكيسراهدالععولهمحالماكاادااترعديمأالمقزحارائيرارعلىدالمد
رةااطااوحدوئيىاهـااليالكإستدماعاتاالتاخدماواخدلهاليثوت

سلباواألصاالصواتبعايةامجاالاالقالكاالوداركراءيصااا
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يرهاوالنؤابلىكجاىالكبردوافىالحكوماتفىاصنصيوصقعلىمتعمل
للحوادثكارآوغيرهاتذكالمسالتالجسجةاالجماريقجونالمصريونوكان

اعزاايقجونثمهاماالخصوصنترعلىالماتدولالدرمأثااقتفتوقدىامجرانجيةالتار

صمعوادفيميامناميدديخلىمنهايرالثااآل5وهذمةالاأفرادمنيإلخمنبفضل
باوأور

وقدوتحديدممالكهاتخيصهالحبيئاالجمارتقيمالزمانقدبماهـكوماشمنوجميع
6دوداهـكلاطجارةلمظأطلىحتىاالدرادملكيةتحديدفىاالستعمالهذا3

اخزامهاعدعهالثراخوأجمحشا
القبلةجهةمناالقصىلسورالمسجدئططقطعقمنيقدسوناآلنالىواليهود

الفدةأكارعهمينمترارتفاعمترأفىبمينوأراليةنحؤولهاطيباخوالبراقيسموخها

صهوهدالمالمعليهنبنامسلالذىصحلىاالقاعددتسورالهيكلمنقيتلتىحيدماا

ههـالىيحجونوهمنيينوماواريينرااليشومركيبوغيرهمامنوسنحارنجتحصر
بانعيدالعرطغالدعيدسوفهالذىشالعيدوخصوصأسنةدصتينآلصالفثله
اطضمعجممعصرلىاظصوصوعلىيومرصالسوهذاعنديجخعونجمهودالقدسو

يردعليمألناللهالىمتضرعينتحبينمفيشاكينلجمارنهيستمونو4الديديينثهمرؤسا

لحجارصاحترامهمبهملىوقدولنهاوجالدامتهارشليمأوالىبعيدوأنمديههم
خوفامعطلثاالبهمنخلونالبدبلأصالالممدسليتحوشفىنخلىأليدأنهمالىاليكلا

لقجهايدوألفديماهيكلهمتعنتحلهربماتكونلتىارةالمجاجمرأمنامهمأقدتطأأنمن

بهاالتىالمكفيكمنارةسورمننآأيضآطيقديسونوهمنالممذاأرضيةلىالمحدفة
نيصلىوحمضيمصءمساعندهاويجتعون4ونحرفىيعقوبوواسحاققبرابراهيم

اسرائيللنىمكيعيداليهماتعالىالمحالئهصارخينيستنيثونونيتهلىو

يسهاتقدللغوقدالمقدسبيتفىومنهاثىكثيرسونهايقدثيرهريمأجماوللنصارى
رأشصحدوفيهعودالتحقبةلذىااألجمارالحجرلكومنتكييفهيمنالمححدالمنهم
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هذاىشفشاهدتوقدءماصعدالمطالممماسكندالمسيحانسيدهأشقدانهيقولونيمنىقده

يتونراجبلسفلأفىواياهؤقبيلهملهثرقلسهميمأشممنهبوكاديذطسلمجراكا

صخرهقطعخنيمعيوادىالعامةيسمبالذىرونسدوادىممايلىبيةالغرالجهةمن

المحيحلسيداانيقورنتقررأسىبعضفيها4لشمالىلروسيقانيستالسورالعنرجةط
اجتهدتولقدينهالمدالىبتونالزجبليتازطورجبلمنقىماعندلهظهرماأسند

اطوائفاقيامةثمهذأجلمنفمامتالحجراليهاهذاادفافىاروسيةيسةال

يعمطعامةبجعلهامنطقةانتهىاالصأنلوالكبيرففتةلذلكتحصلوكادتاالخرى

أخرىخرةنوجدلمثمالاجهةالىلصخرهماعهذوازابهالتركامنيكلابحرمالحتى

لبشاهدمنهاذاكاذعليهاجلسكانالسيدالمسيحانيقولونرلألروامبسومحاطة

كنيسةلىواقومخصوصةأياميلىهتئللزيمتحرالسوهذاالبوالممدسليتصحرة
وسطلىشاهيدىالياالدلصفجمرمنهايىحدالتمدتكلدتموقخيرهأجماريمالقيامة

الذىسالوجمرعليهالهسيحغاأخهمينعمونالدىوجمرالمغسلاالروامهيكل

عندبوطابهصالمسيحكانوعودالحلدالذى4عليهووضعهالمسيحالىيلبجبرلقى

عيلارأسهعلىوضعواوقشماالمسيحعليهواأصلذفاوجمراالكيلاؤأعدجلدهما

ىعدالنصارالمقدسةالمجارمذكثيرمنبيشميوجدئوالشوك
بيتصحرهءالسواعلىفيوالمسلىوالضصارىليهودالحزمشكنداسةالممدرهمحجاطومن

أنبيلمنوغيروداودوسإلثبعقوبوجاقوابراهحماإلتفرمحللتكاالتىالمفد
النبىأيوصخردـئمكعبسااقبلينسلهلهلةفوكاتالالمعليهملاسرائيلى

يقصدزيارخهاووالشاميبيرالمزلينالحديديةالسكةفطرسعدعلىخافييةقرفىال

ودياالخهمتهمجسيااخالعلىفاقااليئكثيرمناخلقوالترك

وعليهمشءثىئقدسبلعالقهاولكنلدإتهاتقدسألمجارقمذهأنىشذلكمن

تذكارأوضعهأنيمونإماالكعبةنىصالاعليهابراهيموضحهالذىفالحجراالسود
هابراأخذهالمعهالذىيمونأنإماوالباتمالمعظماقواعدهلىبرفمبهرألعيلصدعه
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وعلعليدجةابرامبمقدأقامهأنيهونإماواصلكابةمالمجطاهذاولدمجلىومسهعله
ومسجدألىتللناساجونتالىاللهالىيتهمملمناششلقدالبيتمذاأد5ولى

أولإلصهودابابالسااالفربالركنضفىووصوداوالركحكفينماواالطائصين
نعيبنهولةأسودلونهوجعلاطائمونامهيمتدئىالذرمااليتصذاودحد

المسلمينعزمامنولدهعزمامن4واميمالحجرخرمامئ11هدكانالثلذنهوتحديدم

تحتوالمدينةوامكةقصدالذيناسينانضايدهبااوالعبرهالغدوالىاليومالى
4أودينيةلتكاسياسيةعتهقىمحسبعليهماصويهباالسالىرالدينستارشعا

نارهوأشمن6الذىالحجراالسوديعإونهمفىألكمينالمملهعلىنضهمىوافز

أحمداالمام5مارواسوىيهلمر51ذبأدحضأدكرشبئآالفىوااةلىواالبيراالوطية

لموسعليهاللهصلىاخىاأدمن4لعللالىارفطنىوالدمةفألىوروامابنوصمرىابخاوا
ألوبهرحجثمنجلهثممميموالالتفرجمرألك3الإلىدالحجرلقالعندفو

لىالتيسورأتجصألىالوكتضروالخفعالجمرلكأعمالاتألقاللحجرتماعمدفوق
شعودوالتفروالجمرالألكأمحلمادأماواللهألعمروقالهلمأثماقبلتكيقبلكوسلمليهالن
عنسعلمأعلىبلدنانمالكماقتكوسمالتصطيهلىماللهرسولرأيتأف

احرامهممعإللمرةاالجمارمنعبدواالحجربواهذاعدمأآهمطلالجاهليةعرب

المسلمينعندجراالسودطفان2حمالعلىصجاللاالصلهواجاللهماالحترامصله

برضلسلطالهأورصتالىبينهلورشحاراولهلولإأتهالمعغمكرمحترم
وعليهواحتشامإماحتركلخدمنعليهونبسلىأولولهوبؤلهلفيسونالمسلهعليه

فطعةعلىنوعةعصالقماشنبسبطقلكونهاقطعةاكأالمحترماالدولعالمكالكنهوؤد

وهالحفرتالممالكوعظمةكالملسلطانالنهاتمثلللمهاأدسطشباظمن

أممااأحوايملمهماداصاذواالفومرأيتواحظاتماالدولجيوكأمنجشاستعراض
لمواالحزامالحخحوععلىعالمةوجرفهموسهمرؤ



075لحح1

محترمةعها1ومشاعرهأعبلوايمااهبمامآلعلىهليةالجاعربعدتاطزالوما

همعاحالتديدأحهـلحهمافيمالساوقاليللثواقعقابعديشقرعغلمتاادحىكيععر

لتنامترالعرسمثلالحدصوليسطتباوالوقالوانحالربعلىألنوفهمصمخوا

تبكافاميهوممطغهابباللمحصيلصشهوروسمليهاتاحلىاياعملبطاىوال1
قمفلتكامممالمشاعرالتىترالذىضفلعضمحهاصاالثخآندكرنينوغااواحد

اللهرحمهقالمليةالحادالربا

ونازل3ءحرافىليرقىوراقكزلهم3ثحيراأرسىومن1ونؤر

للغمالياللهادواللتهمكةبطنمنالبيتحىواللبيت

واالصحائلاللصحىتموهاادالمحسحوثهإدالمنؤدررال

العلغيرصاليآقدميهعلىرحلبةاللصخرابراهمءومؤكلى
تللوطررةمنلعهماوماجماالححماالىالمروتينيروأشوط

راجلصومننذردىصومنكلربراصاشمنببتححومن

للالموا7الشراجمفضىا6أالليلةممدواادااالهـصىداللمشصو
واحلرالرصدوالاليدىجونيعشئةصالاطفوقهموتوقا

ازلوحرمناووهمنىمنوادزللمحمغوديله
واللصوةمىيحرجىساعاكاأجزنه6الالففرمآاداوحمع
11إللجادلرأسهاقذاليؤمونلهااواياداىس511والب

هشامسيرفابنمنضاالوالحزعموجودهتنمهالىوالنحجد

الماعراطراماحدو5االصموهطاصاتيلاتاتما4بمارخوحال3و12

الهمرة6العدهااللهعردةاالقعىوالمواتطحهاالىحالمواوهى
دوامحردعهارءاشراكىوءاداسبوهرحرورض7عرقهيحها

مط8عرفهـوهوصوادمفطاساماعااداضرةاصعيرالالعةرفيهمهداود

تدوا1اظرعليهاالىواالباحرالسرىاملاصي9المردلفلة
طجارة111



لجج5011

بأنهاعمهممعواالفاضقمنهاصرفةالوقوفينجزكواالحلمناليعظمواشيئأأنتفقهاعلوا

وقالوالفةالمزدخثضوامنفاوأهبمايازمنمنلحجانمنهاوأهلحرااعرالمثامن
أوجاواحبمءجااذاالحرمفىلاطمعههمنوابهءجاطعاميأعوامنأنالحلالهلالينبش

لتحمسههدينهموسعوابذلكيشقروالحىئياباأللىاليطوفواإللبيتوأنعارا

فىالمرأةنتوكالكبذلعربالتافدعراهلبيتفواباواطايجدلمفانتشددأى
ااالدرجهاعنهاثياتضعطوادها

لصفااعلىصملهموكانهليةالجاقاطخرازملصفاوالمروقمنالينلسىاكانوقد
خيرهعتغادسخيفيمافيهماربللهوكانئلهاليسمالمروهو6خرعلىأسافمعب

الملونامتغماالسءاجاثيهمعندهاخذنحرونوكانوااالعتقاداتيالوثنيةمن

والمروقمنماأاانتعالىقرلدزلوثديهملىهليةااطأدلليمولوايهالالسعىعن

النيةرفجهاعلىاالمدعاواعليهاليعولباداتالهلىادالثكلىكذاشومنلمهشعاشالله

الناسهاواتخذواسماعيلهـاهيمازمنمنالحجفىلمستعملةلشعافىالتىكافالحةباطو

مماواذالمحوحدلئهوجعلهاعهامفىاالقدأقرهائدالعقاافىتنايرضلىويانهملىهمابملى

لنىالموااححالةاعليهقالاالسالمفواعدمناطنموجعللمياتاللىاال

ءوايتاالصالةقاموااللهارسولعداتموأناالاهااالأنشهادهصعلىسالماال

وسمعليهاللهصلىوقفوقدلمااليمسدياستطاعلبيشمناوحج4رمضانوموةاربم
يضوامنأنمألتعالىقولهذفىلوقىمخهاوأفاضعرفةاطخوقالعرفىلضاسبا

عواوألاطمنمعهمالتىلثيابالالمحاحوطاالحسقبلبعنىثااصاسافاضأحيث

ليوملساداماهذمنلهمشرعماعلىيحجونونالمسلوالينال4رماطفىاططاممن
عتيبةالشروعمنأهلالخحعوصوعلىواآلنابدطوانحافىأليظهردولكن

الخمىفىمحةعلىيفدونالفومءهؤالالنذلكبعرفةاللبيشمنهالصقجمهمأنومطير
نخلىيدئمرجهاظمنالمديخةشرقكنهممسادرتبرنالمجةشهردىمنواال

إليدىماسكيئالقدومطوافالبيتحوليطوفونو4جماعاتجماعاتامالحرالمسجد



000951لجح001

فهمدصامنيتصطرفىونيأخذبلبنردمالمطافزحامفهمطواأليوقفهيىبفحم

واذاكاثتقبلاألجميتأوالتقبلمبلجميتلبيلبيكحداللهيقولونوممفيه
تماسهمؤخرخهمشايالسنالمتقدماتاالمناانافىيهنوالنسوقمعهم

الىالكلاذاوصلىحتىالقفازاتدجهنأيفىوأعينهنسوىرمنهنواليظهفهمكتابا

أحداليزحزححكنهايثقوجمهاوثمسكالكعبةمنهمبمعغالمتقدمتعلقلحجراالسودا
ضربلكذمحاتلينماليعتورهموصراللقوةالمستلميئمنيخرحهازاوانهخوااوتبعه

نماؤأتتوقتلىجميعأواستلموهعنهالناسكشفوااذائرالناهرلخهاواالضارب

يكونأفىفجهاديحصلالحجرفىججهتهالتصطدمأتهاعيرأسوجاكفيفربلتقبيله

يصرخوعندمابيشالمقدصالىرىالنصابيضجماجعندكالوشمعالمتاطجعندم

تلتفشالىثمثأحجيشحجيتلقائلةفحصيحبرلمجميشياحاجةلوجتهرقائالارجل

قائلةءالسماالىرأسهاشءثملمأحجيتاق1بكرخر4حجيتدجراالسودقائلةاط
ومنهلحرفةوقوفهمقبلطهمذاتفبلغصبأتقبلاالحجيتأوالتتهبلتمبل

بعضاغاموالوقوفقبلواالستالمجردالطوافحجواأنهمنمسهمأاعتبارأنفىى

االسالم5ومحاالفيلبعدواقعةيشقرنشسمتهكاما

شدخهاامننجدفيماهومعرويالشرالحرمعراباآلءهؤالوأضالق

الشخصيةاالهالةلرناليقاوالتسامحوالليئالسكينةمئيمونماعايةعلىيهاشلكفا

التمواجاللهمحرممهماحترااللشدةوماذلكعليهابةاالطعنالمطلقلحكوتاالال

اسظملبيته

واحدنماوجودوحدهانماموبعرفةالوقوفقصدالشارعمنانوالشك

سهمأجناختلمتاوانولخظعةرااالقطاوامنوفدبنلذأولئاجميعاتاطرتجمع

وتضمهمعرفةءمحراتجمعهمنموتفردتعكايتهمكتموضفقدتوحدتلفاضهمؤخايرت

تجاالقومايأقطهوسهابحكمتاراطامليةامهاضأوآليرارةلطمدإلتتأملمنآ11
داالصواطجرونكانوايدماماالط



الجج

حبااصمنفيمماواحدعرفصخهباآلخرامثااجخعاداحتىمحطبلامؤاالى

مراالأموبهيمؤستادقراالأحواللهمماشطحأخيهبأعيهماصهتماوقدفجسيان
فيهلسانااليوميمونفىحفزفىتعالمحواللهيدىليناالجةخاهزكانالوقدوعيف

ءاعىاليهوالبتطرقءياربهاليشوصيهـتاالخالصيفةعاطخثرخهل

اثوذرأموفيهيمضونوأشنالهمبعضوداالسينموعدااموسموكا
مدعفقالبينهملتالتىكاالتالموابةاصو

مهدمنبةيمااوأحموعدمن3المقىأحنما

ضنهيرمرةالمدمنخرخوقدالسالماأمبدمنالطخيهغوسلمالتيهصحلىالبىوكان
للخطرحسابأىغيرصاسبالهبئركينمنأعدائهىأيدفىو4الىأومحتراجاط
كرألهعأالبالحديميةعاموىابلدالحرامادحولالمننض2مضيصيجهكانممارىالد

وفى3لودجمتاوسامطيهالتلىمالهحوفخمنشزلعاالسةاولىاللمسالييجحالث

فتهخالقاللمسديئممروحجاردةبحروممرالشتفالهطجافىعنهأبىكرأالبحالمة

راالسالمدصفىقاطنمبرلثومونلىالغافءالتمالحلكااذوهاتأوعشرصرسع

رجطوط4داممد3سماسةفىاألعصحذادهموقدأ4ءارعاياصالعلىلضبمنمأليقثواحئ
أصارةعلىعنهأداب4يضةاكلر51هذدينودإمهتحولالملكمثاغلنتوصكاأشكعلىسه

صحارمنحتىالمرااذ3التهيامحوداازالووماأمتهءضغلماأومنتهافررجالمناب

ءاأعصواللبخهـمفراهزدـءالداوميمىيرالسزوأوأموأوأومادةيالخامادرأدا

موسلالحياتيخأمراهذءاحيامناحمالحاثمسلهعلدبمادورودبالمسله

ضهمطبثايئملىالنصرلالالىظةأتارراطادمالبهاحيادحليةساموممالي
وثامدوا4الفريىءللىويرالمءلداويممحوادعيديحهماوفرامامتمهمامعواختلطوا

لينههاالملكممياجولالديكينالمساءهؤالءحشاالىالثاثةسملرطومثداحماجتالبائى

اضحيفعاروااعلىدبعملورعاياههعليهمممايحبودبشعرنكهنامحينهممعرفتمشس

يرفيرللاالقليدبطيعةفينوالعثلماحمسوءعراادلثالىينلدهمىاللهيفواعاثه



6بدح

ثةممهسعا5وهذمالوأحسنلأهألثممهموانفيصبحوكهمملدينصكللى3ألناس
حتىيحجهاأنءياواالغءوالعظماءااالعيعلىيجبنمءالسواعلىوالرعيةارا

وأصبحراأفئدتهموتحننتبهموفقشالءلبؤساالتعسلهءهؤالصففىاداوقفوالحظة

اذاوقفيملموالرحمةرأفةامؤشاتمنببينقرادواالستبدالظلمعواملعننبعيد
هردرالفاوممالقاعادلواحدإلهلعرشكمعلىوالكلالناسءمؤالسلكأوائالملوك

هذاظالمتعنيردونمينوالمطلىالمثيلىكينواهتوابحاللحقةاكيةاالشتراالىمارا

أمورقيمتستلذكوفالضعيومهجةالقوىبراكتلينيكولونومحنتذلكعننحففونو
لصحيحةالحياقامنالراشدبنفةخلفىشحليهكاماوتعودالىارعي

ماوقفمذاعنداظديوىااللىدالحنابفاالمحسوسأبرماالثشهدناتولقد

خصوصأمنهميينوالمصرمموماالحراماللهبيتجماجالبؤساعمنيذكرصالأخذالموقف

عجهممصامنؤسهلئبهممصامنتحفاراسلىآلتىلىمفكرااالمتمامكلألمرمهتما

الرحمةبعامللفعالاالءلدمامحتقناللهحفظهووجهوامالدمنسكلىمعتختف

وببحمشحلىالحراماللهبيتحجانممنالبؤسامايقاسيهعلىسفاالممكباراتلحناروا

فكرتشنلالشالسكرهاوهذهوطمأنينتهموراخهاراحتهممنالتىيمونيقالطر

كانوامجرنثيراماويمراالسالمصدواالمراعنىءالخلمالككانيهذاآلنالىالشريف

حكومتهنتلككاولديخرمرهماشياجالوقيلعامابججومابغزوعاارشيدكانانحتى
الواجبهذاتأديةعنهفلمانناعداصمااحواتهالظاماالحكوماتئصنمن

أمرممعلىكلبواحتىزالواكذلكومابهمماسالاسخهانءارعاياشؤوناوأهلىالموى
وجمدهعظمتهاالسالمبعيدالىأناللهنسأل

واليمحجسالندلىالىيتوبالحاجزىاالخالقفىتأثيركبيرلهالحجانعلى

عادالىافاذأعالةمحيمةمنبهبمحودنوؤفضلهلهاللهغمرةدتامعتقاااالوموكلمناسكه

لهنمئلفانلشاكانمهمايخرالىيريههأنيصعبكلليهوالفضيلةبقطرفىلالدمار

أقوىالوازعمذالبيموناالفىويبحهمانييحوللفسهوازعامنجردلهغوايتصشحطان
13



ألتجعىاالمسجد1

الحجبيةشميقحسنللنفئىالجقيتىثذءمنواذأفليىأمامهينهزهالذىخصمهمن

نساناالأنأضرابيالزءولقدقررعلمالطماالمييرقولعمثرالللنفوسالمربهولمف
لذلكصكنهيردءقالمثىسبيلهئلطلقاحاذاعملهيقلطريسهلضصخسالبدلحن

يقطرفىفاعاالندالبليدأوالكسالنلصبىالمحاتحسينهمفىالوسائلصنيستعملىشاهم
والبالدهالكسلالىرجوعهصعبحليهاالجتهادوةحالفاذاذاقواحدفولومرةالعمل

أومعيراعليهامؤنباالناسمنالمجرمفانهارديلةاقزافعنلفسهقىدعهانألحاجاأتعلى

فضيااللحجفىأظنسسبكوهذاأوكرهاطوعاغيهعنذاكاذفيرجع4اقترافهاعلى
علىلسيطريقهاالسالميةالحكوماتلهافطنتدووالتى4الغاثلهافضيلةالتى

امايراالمحااقاتؤدىعضيلةافيهمكزتمنهميئىالحاكزسوادااذحتىرعايا

وارعاالىالغابرئخرجالزمنفىالمصرلةمحومةاطنتولقدكاالحقيقيقموالسعادة

الىالناسعواطفتحركلينحونهاتحاالشيدلاالسايتغنونأضهرالحجفىوالحارات

ثهوالينالونكذفهالناسشغباعلجهاهتحثنضخطباعالمساجدكا4كاالعريضةأداعمذه
اآلنالى

االؤصىأالمسجد

أالارصالئثتدالوالسالمالتواللمجمايناسعندالمقدسةهوثائمالمساجد

مسجدومواالقصهـماسجدواهذاومسجدىالحرامالمسجدثالتالى

وسمالئسكليهصحلىقبرالنبىيارةبعدزنهرووبنالمسمينوكثيرمنتمالمتهدصالعحخره
والنحصوصوقتلهيارنهمروليسضىبصيغتالمااتفالنزارهلمنيقولونو

واءشازمنأىبؤدونهافىبسيطةيارةنهازولالحجمافىمئلنحعوصحةوطشر

الجهةتلكوأهللسالمعليماناموصىصصيدهولحاتحمهلداغاالنسيمشمموسمواختيارها

انيرسبتقبلالتىافيبدصالةمأذلكالعليماجداالمولداحتفابهذابحتفلون



361جحاالثمى

إلسالدولةوأرالطرقبابواريفالترالحرمرمشاجوالمفوالقاضىصرفالمتمبيذ
ويجتعونوصاجينوأهليئعربمنالنامنلىأالفيينوعكرملكيينمن

وهذهوالمسجداالقصىخرةامصطبةينالحرمحوشفىالاريتونشجرهحول

بربرمذانهاغرسهاجموالذىانيقولونووسمكليهالتصلىنبىالمحاسبونهاي1ثحجرهال

لعضهابعموداودبعضمابموالبىبمبعضهاسموناعالمجملةينشرونالكوص
عليهالمحمشهدموسىيفثرالالحرميسيرالموكبمنوالصخرهإلعالموبعضهاموسى

وهناكليةالجنوالشرقيةالجهةقالمقدسليتمنسعتساعاتمسالةوموعلى4إلم11

االسواقفيهؤمامالجبليوماعثرخسةويساترالمولدبهيبدأالذىاالحتفاليمتهى

لجهاتابتلكينالماطنعرابألليلزممالبيع

رضخالصالفمدقستتكشرشهرامابعدىللمساليئنشقبلةفقدكالثةاخراالصضرةأما

وىليجرةليةثااالسنةفىالمكرمةالمحالكعبةوجوههمبتوجهنالىاللهأعيحئ

بيكالموزاءاوالمسيفدالقبشاأمماللجهامناشكلبهاقبشظجشدضرهبهيرصخره
الملكعبدعدلمنعااالومذهقلالهرلهمجاورالفهثىمايدوغيرمامببةالذوالنقوش

النمقبنهاعيبالحاملحأوقدنشكرأشممارهيخهاوللمأمونارليدوابنهوانعيبنا

وارتماعاالجواجوتأثيرراالمطاثعبلتحفظهامناظشمبمامنأخرىعليهاقبةوفعرب

ارعيادالبلتددامالىحرعمشحرةحركأالىالمزبربمىالماهـالواسورجدي1

بوحدكدلكاطهاتيممىالريارضنوقوبخكيرمقامولهاعدمملعرسهاماكطالىائيا
يلىصاطاضيعوتقرياس002ارتعاعهيلعحلصرأسصحرهيواسدواللهبزيةفالهقر

ظوماليرمميتأخرفرصاراكاوكادارادىاجبماراعلياصالسيداويرممواحجرناهـ

وفلهمفلوماعونأضفرمىفييمفمطىزفلومافلمدطرشالمرسادىالومنعطصلطارىتوولماا

يةصرالىياالوارمداالطربقوودطقرصرالوهاكوماتتهاصالصحرجرفوخلجلا

وفىالطرلقبتعمسأديدعيهالىصيةقيهمطبهاعدىائقيارعيازعمودمحخرتكطيه
يأطلقوجملوعهـعوحملىفيلوعليآلمارادوبرعوعلىالجبلحوالمعمالامنالقيطرةارقريةجو
التيعةوخصوعأيهدزياراالسيقصدصجدولهالجبلمذااليبهفار
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فارتماعهاالعلياليقالئاأماثروشمراعمتراوقطرما0511لسفلاوولمحمخهمااال

الىوحولوهابهاالصليبيونعبثبعدأنبىاأليوالدبنعمرماصحالحولقدثالنوزصزا

آلناالقبةوهذهالقانوىدسليمالسلطاناحمرمانماصخرةالوقهيكهاوجعراكنيسة

الحاضراصالحزمنأحمالعلىبستعصىمماليقالقديكلتيئوالرغاروميةالصظ7ياتلضن

مترا2رمنهاضلعصطولالشكلقمئنةعدقاكقكلىقاوىمنهاعتلاما

بعضهاومتناسبقمعجداحميلةطبيعيةلفوشيهاالمرصمنربأدواحبهمكموةاوحهائطه
الطبيليدهذهالينالماهرالرسامينليدامرسومةالسانلالليتخيلحتىيسبآغرتنا

الفبقمنوأرضيةةااالحالمنصاإلىلفعهاعننعلنأنيدالقىالتىالمتواضعة

أمانحتلفةألوانمنيةالمرمرالموزاييكأممالوحولهلحزعااللرصدممفروشةاخلالد

أنحتىاجدئمينوالفديهمنهإلبهلىيبراللفيشافكلهالرجلحااحوائطهلمن

صالصوعلفجتهفىمنهأمللوالماسايماناسلطاناعارمدهبهرممتالدىالقيشاق

دموماوطحاضهاولودقمذلكمنهمايدالضياعبهماتعبثاصوضأن5خناالوذاكافهذ

جوعمنوالينىاليسمنمحسهنالسائحينةالمرامنديعواغتيالهاواعلىءلماتجر

وحولهاليشاالسيالجراومصنيمةاضرالصخرقافىىالقبةمذهوسطلىو

وعرضهمترا0771الغرباالمثرقمنطولهإحمرشكلعلىالحشبمنبندر

اواحديسحونالمبالالىيبمحارجملةواياهزفىونمحرمزعهارتمايبلغومترا0531

أدرىوالكلنصالترصىعلىبمحرابوأخرالودجمحرابوأخر4ابراميمكيحرابمنها
الممدسليتقدمالهالتححهرضىقىيعرفعنىلمالنهاالخيرهلتمحيةلهؤمامعنى

انهمنهاكثيرةأقوالفيهلهمالشرقالىكليلىالقبلةالمحجهةالصخرذلسانمنيبرزو
لفتحعندقدوالتحنهعمررخىعلىوشقمءلياالالسراالتسيموسمصحلىالنبىعلىسلم

يدالفئودرجضحيقة51بنحؤايهاايزلارقصحغيرةناللساوتحشهذادسا

باشكلهامرمحيطهاتجعلئدنيتافالحوائطوارعرفاأمتاثالئهأمتارطوالقبتأرعن

كانالىبينلفراانشمكارالصخرةالمحظهـتنفذفوهةالمارهمذهسقففىويبآتقر
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هذهلةقبافىوالصخرةهذتقديسأقىهاوتعالىالمحالتهوخفاؤههـاهيمايقدسها
ياتفيهاحوالقهماالرواحجبالئرايسموطىتالمغارةارضيةمنلالطةالفومة
تكاالتىينالقراءدمامنأخذوهالأالتممميةلهذهولعلةافاتإللخيثعأشبهكثيرة

الصخرةالىيفدموخهاكانواالتىالنفيسةالهدايافهالقونالقومكاممارو4اليهاتزل

أئارثرقالجهةعخرقمقاظهراوعلىالكعبةجوففىابئرالتىكاتالشأناكانكا

فالالسالمعليهىعيالىينسبونهاالوسطىلفرونافىلنصارىاكاماعئرقداثى

سارحينلتحليموسماالتصملىرسولأثارقدىاخهالواقاالمقدسليتعلىلونالمىتنب
وهوببالفرمستقبمخطوانهاعلىالضظامعدمعليسنماوخءاالسراليألعلبها

البنطبقوهوماشتكلهاواحداوننكلديهفاخهاارجلينلينمالمحةالسيرعليهيمنماال

وسلمعليهاللهمحلىلبةالمنسواالقدامنركثيرمنأهاواخصوصحآالمدمينثمكلعلى
أفىلهاالاخهاعهاموضوعةقىىهذاوفاكومنيمتابااهذمن21هصفحةفىذكرناهمما

بجواروإللمرهذلكمنالمحثىمايشيرالحنيفيردزريمنالمألهذلكيديؤالصحةمن

مننبالصخرهيوجدبحاولجعالسالمبسادرالىينسبونهأفىمدم6خراالقداممذه

ونهشأشقدمالمحرعلجهامنهـيهاقطعةافضةامنخزانةينفىرالدببوارليةالغرتالح

هةالثرلحيتهشعراشمنبعضأبضاويهاعليهاللهاتلليناصلىالىأبضا
اليفتقحتىابنيشختهاهذمالحوائطواءالهوالصخرقمعلقتق01هذأنبنعونو

حقشبهلهمكانبماوراليهودالصخرقمأضذقكنتعليقفكرةأنظنوابهاالناس
أنهعلىوالمايرالسراديبمنوغرمارجلصهاكااحوالذىءالفضالكرهذلك

يقالتىالصخرنقطةااالفىلمجلىيقمالمركزنقطتماالتتصليفةخرقالشرالصاليبعدأن

كاخهاممئدقفىيمونذلكوعلىالحرمأرضيخوشمنبيقافماليةالغرلجهةامدئتشا
حولهاالمصطبةبنامعذوكأنعهاوظرأسهابينمزامااوسبعينستينمسافةعلىءضاالة

جهةمنينلالقرانمكاالذىراسهاالىالوصوذلةولسجهةلهامنعامةدكاننماا

ىخرأ
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اضوالنابهاجنوفذوالثاممالهافواحدأبواببتأرواقبقالعحخر

لبستجهاالتىضالعاالفىواجنةيابعىيفهاواالؤبيهاغرفىبعاواثرقيها

حسنقيةظ4رجاعالملىامنئير3فجهالشكللبهرهشبابيكتوجدابواب
تعطىاقبةجدمرانعكلسهللىباالىانحتلمةااللوانتنسيقفىوخصوصآالحمناعة

انشاالبواسمقفلةكاذااالسيماولقهارفىيديعخدأفئالبدأش

مصطبقالصخرحونهيبارضاموشةكبيرأرضممفرءفناالخارجبالقباتنويحيط
بدعنوعرضمابزمزأيناألؤماشبقلالالنربالىالشرقالمصطبشنهزهوطول

بقبةواحدقمنهابونصيرفقبابجملةقبقالصخرهحولبهامناوهناكؤوىمائقهز

والثانيةوسمليهالتصلىالنبىمنهعرجلذىانالمعلىدتضرأخهايعنىالمراج
الصضرةقبةمنبيةالنوالجهةلبهاوعااغواحاالرقبةلثةوالثاقبقالخحربسمونها

عدمنعلىأخهاقامتالصخرقأالراقبةشكلمصوهوالسلسلةففجهاقبةاثرقيةاأما

بجوارماكانانهيقولونوحكومقداودعليمالسالممحلكاتأكاعونوينالمرعي

عنهاحاقةلمصلتاذليمعليهاوحلفبهاالشخصأمسكاذاأمماتانتزلسللة
برلمبررخمهفحمعقه

نيةبنمابصدايجهاوأتارونصفبنحؤدتةأرضيقالحرمعنقىتفعالمصطبةوهذه

وسمالجنوبفىانوسلهامئيالصادوئسحاالرفىمهاثالنهجهاتهاصساليق
مزأيئعشرعنالتملىمالسالأهذمناراحدرجةالدوسعةالشرقجهةواحدفى

أقواصبعةأراقامتأممدهحمسةجميعهامنالعلياالدرجةطولعلىويقوم

نمنكابطرووماسالمعابداربمداخلأشبثىوأمتارعشرارتماعاشيقلال

مذبسمونوالمسيحقبل1سنةلهيكلبنائهحينالبهودملكودوسميرأعال
تكونلعخرةاانكاينعونلممةلقياايوملمىاظعالأنفئلىابعئفيزإللمواالقواسا

فأصحلهاالجودواذأرمعصهذماالفيهونبشومسالوالفدسبربرلميومادعرشالله
صرفبهودى
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يخرمنيظمهيئائسطلوهوعلىالقدسىالحرمجححوشترالعخرمصطبةوحو

123لثمالىوا4مز474لشرئوامتر4بىلغراوطولوبثيااللمحااامن

ارتفاعهاغلعئبهرالقبلياتموبعضالجهقالشرقيقوومز383والجنوبمر

سليمانوالسلطاناالبويالدينصالحالسلطانرممهاجدوهوقديببأئمتارتقر8

يسميهبعضهموييممروادىسدرونوادعلىتشرفانالجهانومانانالقانوف

يوشافاطبلفظنحالتوراهكرذردوقدويوسفاتوادىسونهواليهودجهغوادى

وهذابرلمأرجاؤهوتنفسحفناؤهيتسعومنالكالقيامةيوهاناسعشرابهأنينعونو
المقدسبيتلنيعشطيسدينةالذىونصوجبليتونالزجبلبينيفعحلارادى

شهرمااالحرممحيطعلىجماتمدارسقعيهماليةثماوالليةالغريااالخرتانابأما

هاففيلةثمااللجهةاالقوأمااالناالسنهايسوليةالرالجهةفىقايتباىرسةمد

للعسكرقثالق

المحالقبلةواحدحرابصوقفيهايصلىنجماتمصاطبححخرةالحرهحوشوفى

فيهاالقبليةالجهةأماقايتباىلالشرفسبيلعلىأقجتدأجميقبةليةثقالغراطفىو

بملكراذكرنحالقر7نبثاموالمرادوليساالقصىإللمسجدبسمونهكبيرلخيممسجد
للمسيحدسالساالقرنمنتصاالمراطورجوستيانبناهاكنيسةكاننهال

العحخرةحولالدىالمسجدالمرادبهكانواغابعدالمتحاسالىلشالمحمسجدوص

لبالشرئالجاصلىالمقدسبيتكنمالىالعررضىناولماحفرسيدكاتقدمففسها

بجوارالغخامةئهبنافىتامةبساووعلاآلنالىمصالوقىىاالقحىللمسجدبىالجنو
وطولمحنجدالصخرهسللىفمايقااصالاالمسجدالىمذاإلبوالمحممجدعليهاإلقىالتى

ياداشالتىأضيفتعرارمنمترأههالربالىاشرقاومنممزأالجنوبالىالثمال

المرعيارضاممنعلجةأعدةسقفهويحملوجميعصسقوفإلعليمشرقاوغر

منبئبنعليهمادر4الشرقالمحجتالقبلقمنبعضهمابجوارضمنهاممودانومنيلاط

شقيأسحيدأواالكانونيمبينهمارمنيمنانعوىلمحبدلينهمااولوجالنامحمنالحديدينع
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مصرلفسطاطالعاصبنعرولمحسجداللذبنوديناعنكايقال

ايهااأمدوالصدفإللسنالمطمشوساألخئصجدأمنمنرجميلالمسجداهذوت
أفىبهجمرضيحهأصغرفىابسحرالغرمنوالمحجىارهقلزعودنالشهيدرالديننو

لسالمعليعاعيسىينممجوغالىقدم

وأبوابكئيرةصحهارجوالفبليةليةالغرالجهةلىوخصوصحآالحرمحوشيوجدفىو
الثرقجهةمنالمسجداالقصىبجوارمنهاواحداالرضتحتكوفالىقوصسل

وسطهفىالشكلمربئواسعنمالىتوصلالمجردرصاشمنبجمألاليهينزو

جوانبهونالمقباإلبسقندعليهاسقفمجمالنالمجرالصلدمنكبيرانعمودان

مسدودةبهافتحاتحوائط

الثعرقيةلقبليةبقاارأووتوجدفىسايانطبالتباصمونهبماالكهوفههذوأمم
بهيرهفةوسطهاصدفىوشىرالسورالشرقىغيرمبهواصساللواسطةاليهايزلوللحرم

انيفورنويمالبرأوعيممهدمرالهيزعونوارضاممنكيرءااليخعهادخلةلبهابجا

عرشهيحملرحيبءفناالىلتوعاصاللم51وهذمناكيألهااللطعامكانءيازكر

أمتارمتوسطهاثمأنيةارتفاع4عودأمعوعهالظؤناحيرهالعمدامىصحفاائحاعشعر

ءالمناهذاوصلالحرمأرضيةلدعمأقواسآعليهاقابتحمللعمد01هذوصأوأكثر
ونسدروادىعلىودينمذإللضمالنبليقمنهالحهةفىوفالعفءابامنحوائط

توصللتكابكارلعضهاكبيرودعخمهاصبرمسدودهلتحاتليةاخرواالشماليةالجهةوفى

ءبأصمامعروفةاالمطارميالخزنهارجخدفمالعفحهمماجعلنالمهذاالمحمئل

مذهبعضأمامم011سنةاإقدسزيارقىفىرأيتوفدالغوضلهدااتخنهـامن
صمرحفرقدثا7لمتحاتا

اهذأنعلىممايدلدله51هذمئلعلىامعلقةطلحرماأرضيةانهذايخخححومن

سليمانإلصطبالتالعليبيونوتماأوخلماوهبنامسإلدالدىكالهوالهيكلكلأل
زمنبهمحلتوقتادكوارشالتىنالممذامننبآطاستعملتاليهودواليبعدأن





االلمسجد

كزلمالجرافدأخيراأالىافينةدفاشهاودفنهافيهوطيطوسنجتنصرويبسنحار

بضيرأوقءكثيراسواوصفهاووخبطشأنهابعضهاأوعلىالعثورعليهاذكرمن

عظيمامااهنمابهاولةلدهتاواحق

ارسطاآلفىلسساأهمهالالغربيصةالجعشنهافىسبأبوابعشرهبفلشراحرمولل

ءاالنياشرفبليئلثماااالجهةفىوثمالهانينقطاابابووبهبابةرالمغابابخم

ينعونوحطةبيسمونواالسباطبلنالمسجدالىممرمنهخلدوموالذى

اسجدالباباوادخلىاللبقرةرةسونالمحققولهمحريهقاالقر2نقذكروردلذىهواأله

دمليزالىتوصلباللماليهيزلويةالظاهربلثرقلاجهةفىيوجدووقودواحطة

عليهاقومبىنوواطوالمثمالىبىالنوجوابهمنالرصاأعدقمنفيه4بععيءبذايحيط

الخرقمنقطعفيةعليهالحديدمنبنرفىبدممدةاالذهوقدأحيطنالمسفف

علسليمانحكومةمحلنكانالماهذانيقولونولهيارتهمنذممزارلعامةايععاالليةالبا

اآلنوجودهيندرالمرعيامنجدجميلانوعالممامنمموداناالنالىبهولمالسالم
لهبلنالمبحوارمذاوسبأملكةللقيسمديقمنسليمانالىأرسالماايعورن
حمةاوالشمالمحهـإببةالتوإلببىمهماالقبلىونرسدوادىعلىمغلقانمنفذا

وهويسوزانإلبالهكلقودوبهاميرقاهمدقالعمارقالتىيمحىكانالبابوهذا

السالذهبىلسسثمومنميالدية6هسنةالمقدسليتالىفلهيرمنهدخلالذى

لكذويمالشبرهلدىاظعائلةيدمديدمقمدةمنوالصخرةاالقصىالمجدتيحومف

عليهالنصارىئشاطوااقفاقلعدماقيامةكنيسقاتيحمفايدمفى
ودرجةثمالىالخطوطالعرضدقيفائن72و13رجةدواقعةفهىشةالمدأما

البحرسطحعنارتفاعهاومتوسطالشرقىالطوخطوطنياتنئا4وهدقيقة45وك

جبلليشلىوالثاصحهيونجبلاماعلىاحدعاليتينمضبتينعلوهـسبنيةمزكي

وادىالىالفربالجنوبونحوونرسدوادىالىثرقنيهانحمالوتنحدرمباعكر

الهودمنلعونوأروخمسة4المسالينعسرقمنمنهمألما07اآلناوعددسضوم
33



إالمجالأل71
هوارالامخهـتلفتىاغلبههمنأجناسمنرلنصااوخسخشرمن

ثركةوموليهلومزا08نحويافاطوضيمنحديدىيقطرولمدينقالقدس

ضىالمالقرنمنتصشاقبعملهقامتةونساقر

نتوكاعاعرفالمسيحعشرقبلالخاسنشهذمالمدينقمنتصشالقرنكاولقد

مؤنحاليبوشينينتخمهاسوكانيبؤستسعى

فىصدكهوكاناسراثيللنىاودملكدعليهااستولىالميالدالعاشرقبلالقرنابدو

بىالجنوبهاغرئبنىورشليمأوالعهدوغمريخهافياوصماهابتابوتاليهاوألىحبرون
عارخهافزادفىسليمانابنهوخلفهيامورجبلعلىميجودفيهاوقبرهمماماإليممصلتىمديخما

اسرائيلنىأسباطينلفلسطينمملكةولماتقسمتدساالهكلالصخرعلىبنىو

سنةللبايبصلكقبنيمحاصرملسنحارمدويهودانصيبفىرشليمأووقحشمدينة
علجهااستولىنمميكلهاأمحةجانبامنهاوخجشيئأمنهدمبعدأنعنهارجعومق217

ستولىواهاضبعدأنوالميالدقبلهموه6و606سنةدفعاتنجتنصرثالت

لهاليهاساعاجعلبعدأنااليزكهاوافهدمتبهاأعيئىماذظغرعيصنماصعلى

هيكلهاءبهافبنيشرجددبناوأميالعجمملكوشقيرعليهااستولىمقهثسنةو
ختىعاصأورشليمزالتومابونالشوراخهبهاضافىمالتىذجميعداليهوأعاممق61سنة

ظهرارومانوعمدقحممق6سنةبومبيوسالملكمدةالرومانيونعليهااستولى

هيكلهاأحرقه07سنهةطيطوسالمكعليهااستولىولماالسالمعليهالمشحفيها

ومضعايلياوسماهايانادرالماكعمرهازالضحتىوماايهودمنهاطرداأنبعدالمديخةومدم

القيامةكنيعةفهالىوالمسيحيةفيهاالرسميةالديانةوجعل4أرضهايطثواأناليهودمن

سخةالوبعليهااستولىحتىوهايخينالريدالتدينقالقدسزاومام839سنهة

لصحهابنفسهالخطاببنسيدناعراليهاوأفىسالفليتيحوخهاوكانوام6ح

ومنحهماموالتمرفمقواهمالولقديااعقفىيهودوارىاللنعالمطقةيةالحروأطلق

الذىاالسالىالتامحمنتىعلىمماورلالذىكتبمعهدهفىفضلهمنكشيرا



0171األضىلمسحد
اماطميونتنلبام6شةوااليامهنهآفىوخصوايذاساهآصكدماينساقأوصيراغ

قلصليبيواهاأخذثمم6801هسنةلسلجوقيوناعليهااستولىئمالمدينةهذعل

صأيديههمضقمالقدسهاممدكةسحؤمملفيهاوأقاموم901سنة
يلاسدواالعربتسميهلتكهاموالذىكاملىوأحنولىعقاالالصليلحروبمدهآ

االيوبىالدينصالحعليهاغلبهمحتىالصليبييينيدفىالممدغهذاتزاوماولالث4ألماال

وسم7151سنةالشاكاعليهااستولىمصرحتىصركحمقبقيتوم6811عسنة

تذكرلمبالثيهرثارفية6البالدمذهفىالقانوفىسليمانوللسلطاناآلناإليديهمإلقية
السالمداودعليتبنسليمانالىلهحاصصفينسبونعليههاالعياختلطأهلهاكنوا

سورءراهاواراتفيةمقفيهيوجدالهثمهنقولمالمقدسلعلىمالكلولتخة

عليعالسالهقبرسيدناداودصهيونحمسجدفيهجبلةفىاقبليةابيةالحهقالغرفىالمدينة

مصطبةتفوذدمللنورخ6لوقيومعصفودوللسايانانبعضهميقولو

يوجدتحخسورالمدينقمنوءاوداابالطةاخيهاتححشاديقواالنهبعضهمولصخرفا

الحيقمنوالىلصارىاالأوبسبنادشدوسيدناالصامتناعبادهتنفرسيدرقلثجهقا

بىلصحاارسىلفاائمانناتتقبرسيدطورزيتجبلويمعيةلسيدقبرافجهالتىرهآالمضاضاك
وتجراراحسنيئوقبرالسعليمالسالممىسيدناعييوقبةفيالعدوراتوالسيدة

اظليلمدينةالمقدتليبخوببقمنإللعرعاتشسابعدسرعلىالسالميرعليهالعز

براميمقرابهو4امتاربنحوعشرةاالرضعنتفعوفيهلمسجدصحروفالجهوديهايمحو
ارضيةنحتمغارهكلهاالقبو5ومذلملسالمابوسفحليهمبعقولبموواسحقوسارة

سطحهاعلىاراتولهاصبهاليدفنبراهبمااشراهاالتىمغارقالئكسفيلةوالمسجد

والباتحمناليهودمن51ألمامنهمونعثرينةالمدهذنوعددسالمسجدأرضفى

أقجتظجةةكنيسوفيهايخنمسمدينةالمقدبيتواظيللينلطريقاوالمسالين
ثماقاالجندامنعسكراالدواهعلىعداخلهاقىالمسيحفيهولدالذىنالمعلى

بعضهمخالمسيحيةالطوائفبعضحنتشابهيعبثثيرأماالذىبمالنظاملحفظ



المسلمأبياتجحيهف71

المسلصيهااءتحجفح

عيالهجرفمنتعأواخرسنةالمعديخقعلىضىفرالحجأنعتصلطاؤقالله13
قادر4حلةميسورالذادواراالبدنمححمكلفحرمسمصعلىعالعمرواحده

يمرهوحرامممالالمجحمجرهواليهيقالطرعنجممدعاممدقهسفرمقتعقخياعلى
أوأدائببىالعجزعنفيحندنابةوتجوزااليريدهمنلمالواليتسلىمناذنصنبد

اتلذلاؤهادوجبزاالفانضص

ميفاتفاداوصحاللىبضةالفرهذهءالدااللهبركةفسافرعلىطةذلكفاذانيسرلك

يتلوفىااللهمقائالأوهمامعاشثتان9اممرأواالحجبنيةفأحرماماالحر

يخطمنجلاضجردانحرامالوكيفيظمنىمبلهودبصرملىالمعغليتكلحجاالحرام
ويمشفبسهامالالمرأفخلبسأماتيسرلمدلكانامولعالنردازارامعهسيلهوالثياب

االنةألتحشالبطنشعثماوحلقفراالظاققليميسنوالعتنةتخشلمانكعيهاووجهها

للهمالبيكقائالتلبىئمببدوصهماكعتيئالةواالحرامقبلوالضلالشروتسرج
الوالفئلكيكالشروالمكثماوالحمةالحدانلبيكلكبكابيأشرلبيك

واالمنحرمكالحرماهذاناللهمقاتيمةادخلتادحتىرخ6ىلاوقتمنيهررالظبية

تستقبلنىأنجيأراثيرهيمنوببئبعيدهبالدمنجاقاللهموالحبدعبدكأمنك

لهدوعلى2سيدنالىالتوصل4راالعلىجسدىتحرموكرموأنعفوكبمحض

اوطوامحراركاخهاوادلميىصقكداومىطرامابيىريارتاطجيحاحطالحادااللرة1

المحالتنعيميدصونمسلىوصهـلواادااطحاجميهيرمحصوعىملهلىوأسيروتقصاوحلقوصى
بحرمودثمماكءمامنئونويوصففاطوادىقبلالمديةطريقعلاطلديمائرومو
بحلعوقويعودنمنطوشفمالىيهودونثمعرقاااحرامةكعصيعلوثاالعمارمعة

بنحللرقنمنبفعروأو



0371الجببلمأبهاثحجىكيف
الشيطانإدتممنأصكىفقائاللسالميإلمامنفادخلالرماالىذاجئتفاةومحبموسم

الحنتداروأدخفالسالملحينالوطالالماسالمانتأاكما1ارحيمالرحمناللهمبارجيم
هذااناللهمئالقالضرقجهتاسرنحوالبيشمقحمكرامواالإللابياذابفضالثلسالما

الكعبةعلىدصركوغفاذاالنارعلىجسمىحرماللهمئمنكاالمنوهذاحرمكاطرم

صوهوعلالحدولهالمكلهيلهالشرالدوحداالإلهإلثالثاكبرأللهوااللهبسمفقل

لخرجنجنىوأخررقيخلىمذخفنىأذلرشيبهتائالإلبمنوادخلقديرشع
الباطلانالباطلوزهالحقءطوقل4ايرنآتصشنطاالكلمحييئآجعلوصحذق
فاذااالخساراقيدالظالمواليزللمؤمنينورحمةءماموشعاالفر6نمنرلوزموقاكان

لىوطهرنبىذرلىاالهمكاالحدولتهكرأالقاللهبمموتلالفاسفأتيضالمجراالسرد

مكنكأانوقبلهبجينكاستلمهنمثعافىفجنبرككلنىوعارىصدلىواشرحقلبى

اللهميالكررجهكأشواطسبضديتالمعغطوافيتنرافىااللمنالقاوافوالوا
ءوفاوبكبمتابوتصديقآآلايمااللهمقائالطوافكفىلطلىانموتقبلهامنىمرهالىب

يلرأنالشرالوحداالالهالاشهدأنوسماصتسكليهصحلىمحدلبيكلسحةعاواشبابعهدك
العائذوهذامقامأمنكمواالمنحزوالحرهبيتكالبيتذاارماللهمرسولهوعبدهعدا

وضيقوالفقرالكفرليمنأعوذفىااللهمرياغفابزمنهاياعزالنارفاعذلصن

والماماةواالفيةالعفوأسألكاقااللموالمماتالمحيافتنةومنالقروعذابرالصد

واسقنىاالظلكالظليومشكعرتحتأظنىاللهمآلخرةواوالدييايئالدفىمةالدا

جمااجعلهاللهمأبدابعدماأظمأاليئةعيهنيئةلةشروسمعليهاللهصلىعديكنسل
ثركاشرالابصنأعوذفطااللهم4رتجولنرأوتجارةوذنبأمغفوراراوسعيأمشكوومر

اقاللهموالولدواالهلىالمالفىالمنظروسوءوسؤالمنقلبوسوماالخالقوالتماق

منهاكاومافاغفرملىمنهالككانمامابذنوبكثيرةقدأتيتكعبدكوابئعبدك

فىونياحسنةالدقنافى6بنارالمجراالسودقللضمن3طاقرعنىفاحملهامبادك

بمينكداعليهاومتتمكنكأانسعتالضلذيتفاذاطعذالمالناروقناحسنةاآلخرة



اييلمأبهاثححيهف71ا
بثامجضركأوبقةالسااالثحيةمنءتعادبماتشااللهخاثمكرأاللهاللهبسمئغدمهـق
والحداللهسبحانويجمعهاقوكاستغفاروالتوجدوالكراذواالخسبايضرهامن

طواتفىاالضطباعيسنوظماللعلىوالصقاالبالنماوالحولكبرأالتموالقاالالهلتموال
الرملفيهيسنوكذلكبهتشاتلىاللىءفوتحالردااالبمنالذر3وههاخراجوماتدا

مشقةتؤشفيهاملوأوشهامصممتلىئوةمماأنلىااشارةضيقةبؤطىالجرىأى
للهاسبيلفىلسفرا

سنةكعحينوصالابراهممفامخلتوجهالنظاماهذعلىأشواطسبعةفكطوابعدو
كالعيجثطائاوقداحرامليتكالىللشدعوتجدكااللهمقلنمالطواف

ولمجعاغفرلىاللهمصغيرالياقوارحمهماكارورالدىغفرلىااللهموارحمنىغفرلىفا

البيشالعتيقياربللهماوقلالملترماقحعدئمواألمواتمنهمءحيااالوالمؤمناتالمؤمنين

عاقبتنافىأحسناللهم4الناريامنوأوالدشاوأمهاتناواضااأالئرقاالورقاأعشق

واقفعبدكوابنعبدكاقاللهماآلخرفياوعذابالدخزىللمنطهاوأجزراالمو

داثرحللهم1لكاعذوأخشىرحمنكأرجويكيدبينلللمتذعتاالبملزمنحتبا

ثميئاعيهنيثامنهاشربفامزصبرادمبمالمىثمنندواغمرلىىأعيبمرلىورىدص

والمروةالصفاانالرجمارحمناللهبسمفقلالصفابلاداخرجضمنالمسعىالىنوجه

رجاتدعلىعدانمفهماتطئؤأنجناحمليهالعاترواألبيتاحجن2فىاللهشعامن

المروهالىكاصمعالحدودتهكبرأللهااللهبسمقلمدخهاماذاشالكعبوتوجالمحاالصفا

قدير4ءينىصوهوعلىعيتوالحديحيىوالالملكلهيالالشروحدهاللهاالالهالقائال

عضاللمنأعودالىللهممارونلولوكرماالديناكلصيئايااالخبدوالاللهاالالهال

الميلينبينوتهرول4الصمةولوقىالنعمهوزوالءاالعداوشمانةءارجماوخيبةءالدا

مجوارواآلخرالبغلةبلبجوارواحدجدارالحرهقعمودانحمبنيانوهافياالخفر

نتأنكازعاتعموتجاووارحمغفراربمترالمقائالينهماسعونماومسافةعلىباب
اريايزياعزالنارعذابوقنااآلخرخسنةوفىالدنياحسنةنناأشاراالعزاالكرم



00000000000000000000000000000571بيمايبأييائحجفص
المسىلىاوتوجهصلهاعلىمدالمروقفااتيتااذبححتىشئتبماللهااخنمحمينراارحماب

السبعةاالشواطفىتسىاوهكذالسعىشوطآمنبعدمذاوبماشئتواخ
عندقدومهاءهرولعهاطلباللماأصالماجرالذىجهدالسحيذاكءوتستحضرأثنا

التىرمكةاستعماعليهانف4زمزمعينعلىورمابعثبهالفالميرحمقالق51هذفىامابولد

لعمرةمحرمايماتتعآكنتواذارضاالأطراتجميعفىالمسلميئبحشقبلةأص

قبلالذىاليومويقالزيومكاناذاحتىفككتياحرامكوتحالتأوقحرتحلقت

اأومغردوالعمرقمعالمجحمحرمالأعنىقارناكنتانأماللحجأحرمتعرفةيوم

فيهافتبيتعرقةتتوجمالىثميةوالزيومالىبتيهـإحرامكةفقطلمجحعرمالإ

ثراللياتاالمجترجزئمقىذمنسحلتاايوم3لعرفةوقغىبمنىالمبيتاردتتكننحا

تالوقسهرةواالكحارمنالنبىوالصالقكلىوالتلبيةيلوالوالتسبيحالذكروالتوحيدفى

يميشوموعلىووااللحدمجيالملكملهيهالشروحدهاللهالالماالقولكومنخالصالا

بعدآخصوصذنبكوغفرانجمكبقبولاللهالىوالتضرعءالدعاوتكئرمنشىتهديرص

أونائبهاالمامأداضذافاسرفةمامااليمعالظهرالعصرمعيمتقدهالجهبسنولعصرا

وميضارعومومزاوعرارالئةنحووطولهيالمروةالحفابماموالمس1

لدخىعدساال3الموزمنباالسمزدحمأيجطهمماكيىوادكاوالمحارنالليرتمحا
وعلىكتيرةمتقاتصيمويصادقوناالعونيمزاالومناتقالميالطححالقوافل
يتحللاقارادمنفيياويقعرابحلقللحالقكاكيىالمروةحهةموخعوصحأالمسيحلري
اصرامهمن

تكنقدطالوقوتكهـولوالعاثرويلةالتاصعيرممنةططبوفةالوقويمى2
مذافالحجكرلوصالقابلالعميضاؤهوعيكدعرةفتحللعامكمنالحح
يقضىحئيتحللالانهالوقوهـلهلوطلحأحهماالعجاممالتيعةعداماالنةاملعد
واالضرالتاسعماليىيخقفودلوقوكماالحتياطلىيالرناهمقىلكلماللعاهلححه

عرالحادىيلمتليلاالبعرفةمنواليرلوق

ملاولكن1كالصنةيفةالضأدواحقمحرميبمستاموا3411سنةالوتوالخهبمولتد
صعدعداقهعدالتربواوارالبيترنجاصةوضعوامانهـبدعوىعيماموامكه
هاتالىالموصمالىمااوائامرتوبالطاثالىنارواابلدالحراممنبأخراجهممراعماراعلى



إيمجرألاماتمجرإل

فيهماتجمعبهامقداراقامتكلكيألحسبمنشماكنوانلفرممالمحالمزدلمةفاعرفةمن

لحسباالقامةكضششافعيآوانيبآتقرالمولةجممحعماققبعونوأرتسعوسجمارك
المحمنىصالقالصبحبعدبهاواشلكنمشنفيأفبتوانالثاقلليلنصافبهاجزلمن

بهوحزرجمآللشيطانأكبراللهاللهبيعنقووراشاخهاحصياتجمرقالحقبقبعبعوارم

كاناناذجثبموالسالمالصالهعلجهمالعنقنيوخليكوانباعابكتايمتصديقآللهما
يقيحآوالايمالىزداللسكلغىقضىالحددتمالذئقضروقلأواحلقضهذىعليك

جمرهارمالثاقاليومفىواطيبعراالنسااالاالحرامعليقماحرملكصكلوهنا

لفعلوكذلكجمرصفىحححياتبسبعلثةلئاصهاالجرقالثانيةحهارموالىبعدالزالعقه

بعدسعيتتنلمانواسعاالفاضةطوافوطفمكةالقىاتملثالثااليومفى

طوافاذاطافحىلمحمكةالمجقاعاشرذىفىينرلمنالناومنومالطواف

اليوهوالزبدالمحمكةمنهاوقىالمحمقبومهعادمنعليعسسكانانوسىاضةاال

ئمشؤونهمفجهامنأيامايصلحوننحكةالحجاحيقيمواطجذايمتهىوعثرالثاك
بالدالىلعودهأوايارةارلىاالسنرونيثصد

االحرأمحرمات

شبئافعلفانأوحلقبنتفشعرزالةواوننطيقالرأسالمجطلبىالحرمعلىيحرم

يسيرامضيلأزاشعرالذىاكانادااالشاةلذجالفديةفعليهأوالسيآاذلصتحمدمن

مأيضاتعليهويحرمبربحفنشئيتصدقانئذفعليعحيعثرقثمعرةزاثلتىاليتجاو
أومدينبمديتصدأنفعليهينأوظفرظمرأكاناذااالعلانوعليمالمديةأظادره

يجبوأودهانعطوسأوئبهآوشرهأأوشهاأوفربهأونولهبدفىالطيبعليهبحرمو

حشيشظععليهيحرمزعاجابمأواأوتنميرهأومتهالجوانيدعليهيحرمولفديةعليبما



إإلإلاألجرإيممجربات

يفسدالحجبهوالجلعلهمجرمودهبهوشجرموعديهالحرم

جمهاوعمدابطلوطهماسهواوشرااوالعمرهالحجاركانمنواذامالمالحاجمثى

شاهيذبمإلنوذلكشكهواجبلكلدمهعلوجبالواجبامنشىفاتهوانوعرته

وسبعةلنحرايوملىحرامناوقتالامنطجاأياسئالئةصاملذجاجمزعندانلحرمافى

العشرهصومفله5بدقىكهانأمااوقوفشيئامنهاقبلقىككاناذامذابلدهالىاذارجع

يتصدقأنفعليهتلوأوانمدالثنقمنفانمثىوانالمحوطنهعودتهبدااليام

وجع
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االرشإلمذاهبكلاطجبضاسكجدول71

ااطشل11اخاشاحداا
حمالهوتيلاكابهااربمحمممرتأحراافىا

ثراالرةكاواهـ

واصةصالهف11

طش4والدايالوهرحآدااالا
االمهاناداورسااوءاادحرااتاليها
حىاواصوواقالىراامحرافىا

سهـواسمةسالقدوحارا

واطشصحاءثالطواكحرفءدا

اتواالطفورتاا

آلخدهاثاكلواهـاثطاليارة
واحىسهسةاطواهـاركحا

طعاسثىااطرادالعىوضح
س8ساهـاطيماوااصالااعده

افىحتاسصاتمااثدالىءالدا
واتههتهامداتاصرااطراراىاك
ةضرطاحثلىواواهـاساااالضوااالتر

ربمحربمطحمارآئرفةسةءا
واحىربمواىالاللرث1ا1

واصهـتة4الااألاءءالدز اءهـث

واواداصهةايإهـوهـ
صهصةصطهممردءاشاوارالمهحمح

سواحىواراحىا31آاحلىىةاا
وااكلىاري
ةسةسةاللياالىىأاحولعد

واحاصفاأوااطلمت

صىصواطاثواداىااددداا

حرالءألياقيسالوشاطرماطلر
رعربمرعء3راااسهافىاحاواهـ
فقعاعددارضأشواطايهاواحهحاحاتصاضصضواطااةالىحاواهـ

ااتثواراكخراءوراثاتاطبا

هسهواصصةصهاىاعاسةفىافىايرحلوا

ةاطصردكلى2داخرددااوادراآءواةاالحاواهـ01
أبرركربراطئئرلىاا

امدوواحبماوالىالوكلوا



71امالص

االحرأص

عمرعئوىرقدعينيماتههويداتامىاالحراجالردأنحب

نالمدينأهلرمهلاجعفآاالثامأهلمهكقالوسمكليهالتصلىلنبىاأنسىعباوان
قفيعةوتسمىمةلحواالمالخمنناأهلاومدرمنمحدأهلومهليبهةاحااذى

يرادومهاأمالوستوعلىاتراثرقىةمكةالىالمديخةيقحلرعلىصشيرةيةقر

التصليهصلىاللهرلسولمزلرعلىال6والحليفةودشمالمحكةكانماهنااشامابأهل

مذامىيجاصالموااححالهاعايهنو4أوغفرةترمدالمنوبنةالملىمنخرحاادوسم
ويطفوحالمرسيقرطخدمندادالمديخةواداعادكادااصذدمنيويقاطرا

دلحااشيرمنارلعلىزلداوانروعسثلدوءعراااعلىسةادموكادحلريخالوادى

فهومشتبكزلالمماقرنوأمااسماؤماتاختلههاوانئيريمفىاتمثتكالروأياماحذ

حلتينوعيالطائفمنحكعصوهوعلىمكةافىاطائفامنفلةالمايقطرءنجدبقحلر

اطجرةعشردسللثالثاالقرنفكبيرهواسةسبحتنءلعدنانفرنفىوقدكانةممن

مهايحرمالىعرقاتدماالالدالىرجعهاعنهمتموبالىعلىيونشوراالهااشصر

عرالشاقالوتهامةنحدلينلوالحدالعامرنبىغرلهىنحدامادموذمنا

صحدورهاعرقداتعىحدتاداحصلتهاصةخلمالمطمايانصح

روأوديختنحدايهااايناقحلروهومكةمىليلحيئعلىوثاليمجلأولهلثنحلمجمو
لسحرالىا

والالحلمنلقفةأىثنفيحرميهااخلالدأماهاودحدعنرجاخااالواقيتادـوهذ

اقاالحايفهذىمنالمدينةأهلاحرامميقاتوسمالتصكليهلىجلألأننالحظانلخابال
االبنحوعنهااليعداالخرىالجهاتمهلأنحيخافىةمناحلعىوعشرة2علىس

اللهحرمالىللدخولباالستعدادوسماشكليهصلىعنايتهيادةغاهودزاحلتينمى



امحراالاباس81

رالمشفةقدعلىجرالانماواجهممنهوأقرليهالناسأحبانهمالالمدينةملاللكذوأراد

المنربأهلكثيرافىذلةىوشمبيؤمنيحرهونلمجحاعزمواعلىاذاهىالناكثيرمن

بالدالفرسلفتحأكرممالتهلماعفانبنلعئمانالبصرةوالىعاعىبنعبداللهوقدذكرأن

لحيطيائماالواسبيرشرقاوتخومنداودحدالىقوحاتهوصلتحتىأقصاهاالىناهاأدمن

النجحلنالجرمفقالعليلثؤخماالحدالتاليفتحلمضاصتأحدلهقاباجنوندىا

رببسابوخمرقمنوأحرمهذاموقؤمامنفخرأخرجأنلتهشكرى

ألالحرأعىلباس

بسيطةبحالدالجوانأوجراحضانأوالقطنامنبصهممالقديكلمايصنعوناالسكان

مماشامنوهوقطعةالردمىثمالمررأصأولفىديستعصرنواكايوثروااجد

الخاصمةمنهالىأسملأوالىالعامةفىاركبتيئالىوشسلبحزامدطوشكتافاالعلىنائ

تحخصصآولبسوامن4لكعبيناالىلبرلساذلوامنأطاااعرولالقالدفىقتذااحئ

راحدلمونبسهممالنونيلىأصامبدلوافوكا1بييناالنيوعنأخذؤلهأكامال

ايهشونكامانيابههمعلىلواناالمنميريملمهواالستعمالانميحمرأوارقزمرأوأأخ
هالمنقوشةالالشرطةدوائرهابه

لطهماتحتمنبهايكرونوالقماشبهيرقمنالقطعةلمدكانوايشترنيونااللشورأما

أوبعفدةاماحلرفهايثبتاليسرلمححيثااصكاعلىنهايرسلنمرالصدجهابغطودواالبكلن

يةونسالمررشاالمعافىةادمنرعائأامن3511حةصغمنناظرسطرعثراممشب

واالجمامةءالعبايثبهفوقصثىلبسواقيصآصغيراومنباذارئحذاغيروائمالكرى
واسعةيلسراولكذعلونيدكانواين

اطمنةحهاالىالممطمهلىمصصوعهىديمةملكةهىااخولسمم1
ىسالمهدالودانعيمءحراليوعرالوشماالالالواليماواالها01و



181االحرامباس

بعداننطهياالياتحتبصنويكلرونيالواسعآطوءردايلبسونكانواواليؤالن

بعثصرنرواصاثماآلخرفهمكتيغطرابهبدأنظهرمعلىيرسلىنهثموسطهميلفوابه

نيدخلىنمطرفيصبطونيرويلالطوءالردبهذاذالصحإنهمكانوايأتونجميعهسمابه

نااليسرالكتعلقدةالهتكونبحيثنهماميمافتحةارأمحمىمعنااليذراعهم

عربفىاليومكاشامالىاأثاالشيونممونهابولثملة51تحهذبباالجسميلف

نيينومالرارعمئااهذواأخذمأوالشقلمغرباعربآصوصيالمصرديةلباا

صوكحرةيوجدمنهالثكلاوهذاآلنالىولىاالاوتهبدعلىفيهمولبثجيينأوالفرطا
القعطنطينيهالنىالملةقاعدهاماعلىشيئابثائلههدتشاوقدنيصآلئارارومااعلى

فىولهاالستاالميجودقمتحفيىبعهالنواووعلىأحمدانحالسلطانميد

لةاالستابنتمقكنيعةوموأوليئالقريةالقهرجامعسقففىالموجودةنقوشا
لفتحابعدمسجدوحولشالى

لتكاارماننحقديميينالمصرمالبسافيهاتشاملىفقداماداراآلئارالمصرية

بمونماهيئةعلىالجسممناالسفلنحتاايلفوهوفوطةرالمرلبىشحصرق
الصورههذهعلىرأجهيذكرممالوأخصاالعموميةماتالحاخلادذهأيامنلفىلرجلا

ؤنفىالجيزقاكمرماللىوهواعشرفالقاالبلدفىبشيخالمشهوربنكفرلتمث

رعنفرءتمئانمالمسيحقبلالخسيناقرنافىتهبىالمصريقالتىكاتبعةالعائقاراملوك

يينالمصراتمعبودوهامنوأمونأمورتمثالىنمألالماغحرفاالخامسةالعائلىمن

كثيرمنيوجدعرذلكوبشطربرتمثلهنىاللطرقةالصغيرةإللدخلةرهتلمسيحصوثم

شاهدتوقدممملاحرامبسقثمايبمالمتحفالوادلىاوالنحاسيئابةالبركأيلاف

يدهالنهاعلىواممهاججميعتغطىبشحلةملتحفةوءذراخارلىالنثاالمنبيخهمامن

ففبهامثالراالولالدومنالمتحمحنبئينعلىيقالتىواليؤاليومانيةلتاالقاعاأها

قطرتهاعلىالوالالئالالدمىوعيرهاالودانأعدلالدرلآلتشائعالباسمدا1
احراممجمروحرامهماوالبادبةعراامكنبرعلىولنامداالولى



اماألحرلباس81

لرضامارومايخقمنلةاعياحرفالغاعةوسطفىرىالتامةلهدإشاالحرام

اجسحهاماعدصينطليضأءبرداملحفةاأأشاحرامكملبهيئةردىالواالبحض
عهذراعسرعناتدءبرداسودملحفلجخاالالجرامنرجلىبمضهاممااليعرورأسها

ماالدماهراظااليعطانسالنرجلهوفىضطباعالالداالحرامونهيسوهوماإاليكن

الكعبينمادودعلىلبانيخثصارفيعانانمهاسيررحواالبهاميهاخليداالعروة

امبأجمشمالمنالتىالثرقيصاخعاالالمحازوخهافىمايسموقبالهدونفيبطانيرو

موضوعة4جسعهامتمصالكنقدمأبضأتراهالااوصهااالحراممخهعلىالرخا
1غحرفاقااخلارالديساعلى

فىودالقديمالهرالناصىبصوغاصحةالدنياءمحاحميعفىيلهاطالسونومتاحف

فىتماماساللبهذانيمثلىآلنوابعيههوللاالحراماسللهلمماالدىيعاسهملما

سورتمثيلوخصوصأفى4أوالوناقلىاروماالمديمارمنتشحصالتىواياالرلشحيص
ءياعراطاالن

بوضعونليكاآلدأمايخرالخيطلبىبدمطدلوايستعصراليهودكاانيمالو
لىلالماعليىليتشجهوابرأوتسيعوتنلبتولهلمجالصوللههمنخاأيمعلىءردا

لباسهلساطة

حقلةالحامأدواراالصيئليقالمدالزمىىاالبىمالأثفاشهذومن
لهتكاماالخياطةالهانيبطبرامذوليسلسماطة51هذعلىتكاحضارضهاابان

االسماكشوكبسهممالخياأوالفىدبشعملىالسادولثدكارماناالللكلىهومعر

تحترعفانهالمالصلبامنبرااالأمايهيداالبراطلستعمااالىتوصلواتملاوصل
محشراالدسقرنااالدبارأوفىهمالهطايذعوصوشعثعرلاراجمرناالدا

انيبنمحدااخوانالذينيناالشورصونوعاماللشكللىالمالكألسطوكاد

هواالحرامكادفباسوعليهىالماالجنىبمهمامنالنابرأهمامنهمخرخالذين

اللمجىتعالىاللهأصحينالسالهعابميمابراسهالدىكارليإصيطااالالسذلكوراتهمو

لمهمميقحكلمنأنينضاعيصوعلىالرطأنوكتلمجىاخاسهـااوأدنألقائال



81ساالحرامباس

شعارابياضالونفألنأبيضكونهوأماالمحاالنالببتحجفىةقاذمالسنةالومازا
لساناالأنرقالىاشامطامانجرانحيطلسامحراالمنيغرضفاواالفةوالنغالالطهارة

أمنبهرافىخروتهابدبعاوآللوجودوالىفيهاوماياالدزفارتمنبهادرخرج

حيثالوجودالبشرعمنالمحطبيعةيهارجعبحالتعالىبديهينؤعثلورفههاالحياة

ليهامعاكلالحقةكيةترااالشبكلثلالذىارىمغلهرهاذاككانالتىالتامةالبساطة

لحدهيشيعادومهدهفىلسانااليستقملالذىارىاهذكوالملىكالصعلىفيهئستوى

االالطيلقدوشخهءرداظاهرهاوالطنهانمسىفدشكأعنافىاللهمبهريقولكانهحتى

أمالالماليللىطامعاأماكمماالثلفسىايوقدجردتوخرجتماللضااالومومته

صهالىأقضىمتواهـكةووخيرعهالضيلةجديدةحياةالىأعودجمهاتعثاناممن
الممبولينةزصفىثرفأحقيقيةاطالمحدارالسصادةبهاوأنتقلوطاعتلثومحبتكسبيلك

لكذرأيتومليئالضاوالنجبرالمغضولبهيمعليهملعتألذيناةزعيوالصديقين

قاثاغيومتمالىمنصعليهرسمبذىاارهبانلباسسيطلياويمىوراالللباسا

بيتلىلنىدالذىااللماالملجألىفوضعاجمهماوأرسلتسيرطورقفواالصراأمبراطورالما

للشهرابراالصراطورفىوالدهعنلصيابهبامحيأالحعتاحرشلاسىدرالروسابرالمعدس

011صنةضىالمط

لساناالأنأخيرآوجدواءاالطباأنفكرتكوينبوعنفطنتكشاليعزبأنهعلى

سترجعسنصالحوصكوشهرمنومؤشاتالهطلقءادالهواجسحهيضنعرمنالبدله

جسمانهمسامخطءالهواأوكسيجينمالصقةلفضللشاطهيستعيدوفوتهالحسفيه

اىاالمصالمنرتهدوءائنالهبئفالذىبونالكرالدهمنمافىيحترقلعملية51بهذو

بهايهوفىالتىفوفادقالحلةالتنذيةأطزكيآصنتهيأدمألقلبالمحافيعودمفىائتخل

ليهامحامحمحالحطةللالوجودنوامالىمصلعاوالصحقاالتامةفيةاهاا

شمنأيمبصحتهمخهمعتناالاالنجاشالخصوصوعلىيينوباوروأالفىىلذالث

يسترعهرتهماالمائياجهمونفيخلالبحافىيشواأوالمطالحبالالىسنةصنصيعمدكرربم
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عرفةالىالحجيجخروج81

ادلسبيلىقوامنوهفقدمافيهونبستعيدأكثرأوشهراالاطهذعلىيقمونو

قواهحفالبحرشاطىمعلىالعححيةماكنصماالالفرنجةرأيتكثيراماسنتهمطو

االعليهمولبسعاتساجملةثمسىلواوحرارقاودماببروءللهواجصدبكلمعرضين

ءالهواأوعالجالطبيعةبالجدلكبممونوالسبيلينبهاينصنالتىالمستعارهلةاالتلك
عليهاقاكانئداالراالحديئقالىجميرمنالمدنيةجمنارجعتااذوالغرابةأال01سثا

الحهالعخشونقوتوحشآممايسميهاوتهمبدفىءالقدما

منعليصالمتعصبوناالسالىالدبنعلىأوالمتحامألنفونالمحربمايقوواذأفالعرة

لسعبواولوألصفواتوعرفةكةباحاجتعزىالتىاضاالصموسببكثيرمناالحرامأن

قيقيةاطعلتهالىعيفآماغيالدواالحتقاناتءودقشتاأسامنالحرمينلبعضمايقعص
لياالدعواحملىالطرقرعقوعلىاساكالشمن6يوميأوتضهالذىوموالمقر

الردمنوتألبلشاأوروعواصممنلعاصمةأسفارىبعضللفىشاهلىولفدالمندنة
وساخطضاحمنهينالموتنعاالتاجممممنرىبماالىبنظرونحولهاسوال

واالفالواحدنوبلبىعادتهمنواحديمونبثوبعرمالذىلمحرمكاواذأتةعليه

مخيطمنءماشايلبسأورأسصظألعلىيضعأوغيرمحيطماشاعمنيلبسأنجمرعليه
والعقربائىحياقماعلىعدكاليساعنهيمدىو

منهاافاخخسعرفشالىيجالحححضىبم ء

عرفةالىممكةالخروجفىالناسببتدئالمجةدىشهرمنوالئامنالساجلى

ونيسيرئمبالمعلىزينماالشرقبقطرالىيتجهونوامهمأوأقدأوحمرجمالهمعل
ماخمخمزالىمائةيختلفسنصوادعرضهجبلينبينالمحالجشبخفيفبميلنحوالثرق

ثأالبياضيةممالجهةفهايقمكةقنفىواليومينهذينالتنقطعفيهالناسوحركة
أشجارأغلببستانمجيعلبهعرفسالمىلكاالبينعلىالمطلبعبديفثروفجهاقصرال





581فةسالىجيحاطروج

ليةعاوقتهيساركالنورعلىدجبلمنكيعزاتنحؤإلنةبعدورلشجرالسدمن

فيهبتحبدالناسنالمهذاوكانءالمحالسمابنورهابةقبقبيضاعضارعيهاجدأقداقجت

فيهعليهالوصضولشدأوابعثتهقبلوسمالتصطيهصحلىالنبىوتعبدبهاالسالمقبل
بدىفزقءالىتصلكيلومزاتبعدنحوحمسةوقليالنحوالجنوبنعطثم

ئةنحؤكالمجرارتفاعهمنئططوساليسارجمرقالعقبةعلىالعموىيقهاطرفىدخولك

بنحومتراالرضتعقكنعيصخرهنتقدعلىقدأقمينمخومزعرضأمتارق
الذىالجارجمارمالرجماليهءطسقطالبنامنحوضالحائطهذاأسفلومنودصف
عربعندسأنأمقدمنخمنىكاولقدعرفةفاضقمناالبعمليتغداجاطيثهم

الشرقالىفربامنطولهلمحمتسعماآلوجهالهمليالصحنامهموكانالجاهلية
إلالجردعندفجهاالحجاجبعضيسكنحهموأغنياالشرانحكةأنيبيوتقدأقجشفيه

وثبهايحيطالدىءلمضامجماليموننهفااصالمجيجأساغاأوعودخههمخهاالمحمرفةبهمذها

الوادىطولعلىمتوازيانرعاناالمدينتثدهذوفىلبلغااأحدفيهايمونالغيرالموسم
خرىبعداالحدةوابقطرارسطيينخرأاللحرتيناشىالعموىشارعهاو

يهلومتراننينلةمساعلىلجنوبامىيتسعارادىشثرقلالمحاكنبعدهذمالمساو

مدةرالوايالشرخيمفيهاشصبالتىالمصطبةئمالخيقسيمينمسجدفىبهوتثاهد

الىوصلاذاحتىمحسردىبوايممىورادىايضيقثمومنلمجحازمنمنىقامتهماا

علىشوهاأخرىهميتساعاالأخذفىمنىمنعتينلتسامساعلىوىلمةالمؤد

مسجد3الجهة5مذوثعرفةمنلنزواكندهالوقوفمجبالذىلحرامالمشنعرايهنك

ةعربوادىبممىثانيآوالوادىيضيقهاكومنسباىقاالسلطانقزحمترهجلعلى

أوعرفةمسجدبسمىونمزةمسجدمناذاقرحتىوالنونءاراوفتحينالبخم
بهأحماطتقدالمسجدبهروهذاوالجنوبضمالالمحاؤأرطلفتحت1مسجدابراميم

يالدريرقردابوفيهاميىلاجزيرتمامى3الاهداواسأخددهـشايمواليبدأر1
فقطجهغالضلةصالديالربىاطاثعاالمسجدمدامنالموحود3

2ا
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بعرنةالوتجوفا

الىالذىلمجاالزونصفهتشمكرممارةيتباىقاوكرخلهادمقاالرججهاتفىالبوا

محرىمناطجزمنئرالعهيءمامجرىبوسطهواحلااآلخروالنصفالحرممكةتمق
ءاحناامنوهماعهدانيئالعدىقىاثرقالىلنهليلالمسجدهذاشمالوليدهزعين

عالوادىفضافىقدأقماثةنحوثعرضرفىأمتاكوحمسةالرتفاعبعضهماعنانبميد
أمامكوقفلهالوادىعلىقدحلقالجبللماتحدوهناالغربمنحدودعرمةعلىلىلدال

الجنولجهةمناقواطرفومملىفةءجبلوهومايسمؤ4فوسكبيربثكلثرقالمن

جبلونهلربازالىيرلسانثمالالةجهمنطردهلىوعلىكراالطاكدالىيقطرا

الرسولعليهايمفكانليةاخرقوفيهالمفمالموحدعرفقمندالحنووسمحهالرحمة

أعلىوثطيبالمحاآلناظوقوفنموفومهفىليخطبجمهفىعليهاللهصلوات

مصلىأسأللهلىواليهلكيئلسااالرشادفقمصايحعرليلهدجهاىخارحمتضارجل

صحلىادالنبىيقاللعضهانبحماالىركبرارضجنهاصخوالدلىاتمسجدالصحرنسمى

طالمحمكةسيزفالدىبيدزعينمحرىىقىرهابجواوميهاصلىوسمعليهالله

بحرفشهـفالغ

الرحمةجبلببأمنقريامهمايئالحهركبيزلارادىهذاالىالحجاحوحمولعد

الرحمةجبلالىليهعامنكردةسعرعلىسهمأجااختالفعلىالحجاحبيليهمامخا

كالحجرالمرصوصخضفوقخضهمالحبلجوفالىمحتشدبنااالعرنموى

ىءدالتحىعىالناليهبزدحمالدىادادىلطنفىينصبالخيامفالهتالحبمأماالقى
قكلاوقى4اربحوابوطةصوحميروجمالهمعدأوقاوامفليآمنآلصافيص
كانولولفهفىرةفروولوأرادجهةأىسبافىادسمااالشعذرعلىحتى4واحدصعيد

يحصعصو4رأمىرعيتسصهاشااألفيأحذيالالىفةعروادىشفسيميأعيالشربناموال





000000000781فةبعرالوترف

هاشمنسلذلكوتوضع4راخهمومنوجماخمااطمنهاخماسءذاص

لهذايئيهوحماطدطرفىمالةاطوالجهممضاروضعقالحجاحزهااليتجاوءالبنا

ىارادسحةفىوأجمعينوالناسنكةالئموالمشكرلهنلقةالدخمجفظهمنهنغالا

منالتقرت4اغاسإلايزاحماهلىالناتامةاالراحةعلىالكلاقامةولتهلدمايفمن
االغذيةبعضيهيباعومسجدالصخراساوارقىاهالذىالوقوالماعمجرى

حيرننالذاالعرابمنب6خروهوخوفهمبحمهملزاكانطبرويةرضروا

عناساكيضلالزاحمبسببهذاوالسلبباكعلىعونالرصابهذاسعهمن
أللماطاوحمهمألساإمالعضهمعلهدونيناودذللثاؤامماالصاذاشكوهامتهميمأ

روقعحدمصدعاللصوتأجالهحدمنهماداسمعهاواحتىجهةأهلكلعلهااصطلح

بعرفةقامةاالمدةتنقطعالتكلدالحركةوصذهالصوت
لحتحاتممالحغلةالتامةبالعنايهيممالكردارأعىإصيفثرالبدولقموالاليحدرو

ايعثالحجاحأحدأمنعوناليدلهامحضوصينخدمةوتعيينليدةزعيئمحرى
يسمونهالدىالحوضفىنيفتسلىالدممنالمحذومينأولمكخصوصأفهاضلأو

المسالينكماخواايضروناهذادعملهموهمهمءشفايهأنزاممينالحذومينوض
ءالمماأنالىصوابورجاذالييهالرءعاالأنالساىفكرهعنيعزبوالاليهمالدوىلنقل

لعمادهتعالمحالسالمةاللهلسألوليراالءباوفىوخصوصأىللعدوموأكرموصل

دافاالمسدبننماقالالعاشرديلةمنقديلالحجقمعذىمناخاصمعموالوقوفيهمو

المجسياتلىختالفهماعليئالمسدحميعوقفيةالشرإللصفةعذالتهاضىايومهذاتث

معندرحصلخهمفاااللمجامامثيعضنااالعلجهمنرتأالشكيمونعيرأنمنهباوالمنه

االسعموايومو4ميرلضامامنهمهدبشالمأنهى4الحجةذىمالليةؤرلىشكأدف

مياعهمفىنمصلوااوادوهم4شأصصمشتفليناالشىعرفةوقوالعاشراحتياطأ
يتحزكصرصمالقالهدبوالواحدببعضهاالجسماتذرارتباطتبطهعصبهملىالن

محةضىقالبالغاوهوفىخطيجعوفقينهضوالرحمةالمحمنحدرجبلبحرسهمالمحمالنا
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فةرارتجوف1يم

ارمذعهـدصخرقلىالىحلونفطيقطربناقتسنفيصعدلسلطاناقبلمنيتعينىالذ

جمكضيخهاولمجحاهامناسكالناكطدحقمالتخطبةخليفترسولعنيخطجهـيابةوالجبل

دوناراقفينالىتلبيةصبههافىيشرونمناديلأليدجهيؤلممبانوندومن4رالتلبيةعاالدمن

ءالمماعنانالىإلالحشلهديصعديلصوتلمألبيكااليمليكداصكلاديفولالصخرة

بمامجيطونبشعردونفالينفسهمأقدتجردواإللمرقكنفيهاالساقىىساعةيالهامن

ممانيتهمجعلىنيتهمروطوظهرتوجودهمعلوجداخهمتظبوقدياةاطلممعامنبهي
يرددأصواخهمالذىارادىهذافىلتهئكهمالالطاهرالنتىاالبيضالسهمفىنهعكاحى
لملذىالصحدالفرداحداالالواحدادالمعبودالملكادودالوواجبادمهمالتهاوا

تموسهمفىاحدثالصوتهفاصدىاليهمواجعفاداأحدكموألهلمفييولدوولمي
ارقابومالكلاالررمنخشيةمهعأفئدمنهاونخعطربجمهملهاقلتدقهزة

الهلكوتارمبوتحمذهياعهامنعلىوماسنكشوظروفهافىالفوستوحلكهضا

ةوعيوبذنواقزفوصنماأسفاعلىمعيؤأماقمنتتصبببالقلىوحثاشات

اليهضارعةمستغفرةتائبةرحماخهارحموتألستارالتعلقالىواحاالروتتالحق

وستتراجعأنوالتلبثنهواحساكرمهمعفىمؤملةساحثرالهفىلقبولهاتعالى
بغضوويهاحبالمضيلةثلفوصىوقرفىوقدنالرحتارحبمساولهأفىمنيئعلى

مذمالحالعلىوبسخرالناسالحستالجيلةهـصذهافضيكنحمنلساألاوحسبارذيلة

الموقفآلبقاماصاطيباعالقبلمنوحصحارأطلىاالفىلىخمالشسضااداحتى

التجعهااالواتوأصاهـوسيفاتوعزفالمداحضروبلينالمحاملذجركعندها

واستعلىولهقدخلدلكقبلحاجكلويمونرالطالهواخهماعواتالشةوبم

والحبورالفرحبهتافتفينهابنرعرفاشمسرومنواحدهةعىفتنفراالسضةفالال

البوصشوالناتالزحامشىوهناكبينهمامنخرجوالدينيناالمحذالىاذاوصحئ

صالقالصبحبعدمافيقالىاتاوأقاهفاذاومثياقىدوابهللفةالمزدالىهأئلةحركة

بجمونبهاقدرساعةاالقامةمنلىيهتفالماأمااليلنصفبعلىالمحماوالثافعية





9نةبعررتوف

قدرالفولةقحصاهبعونوأرتسعومموادبهاأرضيةالموجودفىالحصىمنجمارممفيها

ليلتهالجالمنيزلالتىمنىاليرجماواسءتلمالصحرارمالمنالحاجيتناولهأ

بهآليقجونفيهاملهميجدوااليهاحتىولالزبسرعونولمايقلدونالحجاجوأغلب
المحمنىوصلوااطجاجوميمونكراالالعيدالنحروهويوهصمباحفىوراحتهمعلى

المحجوارالشاىوالمحمل4يفالشرفيهامخيمالتىالهصطبةثالالمرىالمحمليمو

صائطهوالىسورمتمعبهيحيطبئصواسحءسجدكبيرذوفضاوهمسجدالخيف

فىوالمسجدالمحالعثمالهذاوإلبءالبناأعمدقمنعلىسقفهقامطولهعلىواقربىالغر

صلىالذىنرهوالمفيهلناسايصلىنمعلىأقجتكبيرةقبةلبابمحنباماوسط

قايتباىالسلطانشاهاصحغيرةالقبقمأذنةبحوارهذهووسمالئحليهصلىالدرسولفيه
فالدشتالمصرىأميرالحاجاليهايزلكاندارأالمسهذانبمجاىلنو4م4سنة
ضمأناوذعمايةالىوضارجهسورهاخلدمنيحتاجأنهاالصالهعلىالقالمسجدكنوا

مالوجباشالصحةالدينلموجباتيحنا4بثينالعاثءأعنلظيفآبعيلىحتىيمون

أجضحةعلىصاققىالصحيةالحاجفجهامحيفةقكتبالتىوخصوصأصمنىالعمومية

رالمسكؤلةأقطاجميحالىانرق
ونينحراوفيرمؤكالعقبحمرقافورهمنونيقصدمنىاالحجاجوصولجردو

والطيبءاللساماعداشىلهمصوعندهامجللسمماليبونثيقصرونأومجلقونو
امتألتوعماالغرضلهذاتحفرمناكحفرقوتلتىحمنىشرتقتدجقرالناودإلخ

رائحةبعدالحجلهاويمونوهكذاغيرماوحفرتردمتالقرابينبجثثحفرة

منهايتخلفمامعالعظامفيهامنمايتراعبجمعتشنىمحومةاطنتكاولوجدأجمهةكر
الحجاجطرقتحسينقثمنهتصرفوبجدةالثركاتالحدىوتبيعهمكةحو

منذلكثيرقالزامشركاتوقدطلبتكبيرةفائدهفيهنلمحةشوارعونظافة

مادامذلكفىنعاماىانهاالشفاظنالحاليةيهومةاطأماطلبهاقبلفمالسابقةالحكحة
البالدمصلحةفى
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ءالداالمسكةيزلونئالمجةذىعشرمنلثالثاعصراليومالىىالحجاجينهيمو
وملفدشاحلهابعدلمغيهونوايسعواوالسحىصةمااالوهوطوالحجاركانأمنالباالركى

ثمالحجمناسكخليمالتلعفبةحمرقارىبعديومأؤللمححكةايزلمنالاومن
برجمونو4بىالتعئرأيايتوالشانههماخفيهاحبونليالمحهىبومهمبرجودمن

المحمكةينلواالثاعحرايوملىوةتالثاتالجرمخهمايومص

لرجص

جممئصياتبمهمىخصوصغرضرىالحجيجاصحطالحفىجماا
رةوابالويسطىوالحرة4جمرقالقبةثالثوالجراتجمرةيسمىاخرضاوهذاالمولة

نجمرقمولكلوالصغيرفطوارسطاالكيرلليساالعامةيسميهاوححنوىا

يرىالمذاهبلماقرميهاواجبمو4عرلةالىبقاطراوصفكورلىمدنحصوص

منبومصفىئالثتيرىثمهاوحدالعفهجمرهمحيةااليومأياممثنىأؤلدالحاج

نومحصاه4سبعلىحصياتمايرميعسبحجملةونبليينإلتااليومير

لينهديهيرأماتثاعغلجةاالبمشقةاليهحلتحفاللرامينعاصآوامالدكلىشاراتاب

شالضهذاىيرذلكيغلوومهيمنودبتشتفشديدتجئراالسآالعارماةص

ارجيمالشيطاندايرىاأنهيتخيلوالكلألدعدوأايرىنكاءحلبنجتهبرصاص
أللماباعوأحرعلبهبشهرونارىبهذانماهكالسانااللبقعداوتكفىالالدى

دينهويينهمصحلةصيقطعونوئعإغوامنفق

ونبعتقدكاغاالضهماالسالمقبلجمهمفىثاثااطرات5هذكانوابرحمونوالرب

رليصدخفأخذموساصماعيلاولدهبذجالجهةتلكوهوفىابراميمالىأوحىلىتطاللهن1
فىذلكوكانجمهارماهوفأخذحصاتاليفعلبأنيطانافوسوصلبهرعيال

خذتفاابراهيمعللهاماجرواخذيقبحرالىوسافتركهرقاألولمحاطبهلذىانالم



اابرجيم

ديصأصلهيشغاصماعيلالىهبفذانثاليةالجرهنمذوكان4جهارمةوجماره

قىجمنتكالذالثلثةاثارمااطدمذلقوكانجمهارماهوالححىمىألخذقبضة

لكدفىبةغراوالالسالماعليهبعهموناالشيطانذلكمشخصيئاالمكنة5هذالعرب

الرىفهذاوعليهالمادةرهمصدالمامنممنىصيهونألنبقضىالطبيىانامواالن

راىالشخصفى5جديدملكةليةموقىاتهدفىجليلقيقدلالشلعنىيوصلدىالما

رالثرولكماشعادعنألواالنفسشيطادلعةمخاوس

لصائحهعلىنوحقومصالهالىءاشعرااسورهتعالىاللهقالاالعمقدسأعىوارجم
أهلجوابلىيسورفهـودلىلىتعاوقالالمرجومينمنلتكوكلوحيالنتهلغلهم

اجماكلألسواالممبرأمماتنهول3لعثهقالواياخصعيبدمشعببملبمالصيحةعلىدينكل
لمأبرلعزعليحاأتومارحمماكخحعيثأواوالرهطك

لسدراخالسااالمحاحمن2دو2اآليةردلىووماسائيلنىفىارجموكان
بليهوالدهبولسانءوالرداوالثصةزارحبنعخانيثوعفأخذنصهمابشوع

ادىادماوححعده4مىاسائيلوحمعمالهوصوخجتهوغحهيروحمعرهوجماتهو

اسرائيلصخفرجمهاليومحذافىالربركيهدكدرتايهفيشوعدنهالعحور

ثااللحجارةرمووارإللوأحرقوهمالطجاره
يجدمهاوأيأصأرادأنحيفاالمسيحلعنهاالتىشجرقاليهننمبرجمونوالنصارى

الشجرةمذهدوممتىإنحعلمنبنلحشرواىالحادمحاحالامن9لظرأيةأممرأليها
يسارعلىيزلالذىارادىلىن3االزنهرالىالمفدسيبمنالذاهببقطرعلى

قونارجبل

راتانوايرتهونفوياحيأعليهسخطواملياتنلحااثنوايرجمونلربكاوا

بفمونرمنقبكانوايرحمونكاءالغرابعةلثرعليماخهموناعلهعةحيآلشناالمحصن

مثةيئالمغمىفىرعالقرأبئاآلنالىالهجرةلتياالؤافرنايرجموذمنوةعليهم
ايطوصولماقبلنالممذافاتالمحمكةأبرمةيقودجدشركاننهالوالطائف



آل

ق

3

تجال

أظأل

ظ



جمابرإ00002
جهجوالفرزدقيرجرقا

لرشرأبىيرمونكافارجموهالعرزدقاذامأت

يرمونوالئميرسمصحلىؤلبعهمعدنهالمكةرجعظفيألمجيرمونوالمسالون
بنيدبنفيويرمون4الغاللمينمكةهحمنكانالنهالعمرةيقطرفىجهينةقرأب

قبرمسمويرجمونعلجهماللهوانرفأيتامعألفعلتهوشناعةسيرتهلسوء1معاوية
اللهرسهلحرمةيهلوأينةالمدفتباهلالنهوالمدينمكةئنيتالمشلللى31عفبهابئ

جدفىانهوملوكاالبشذكرعندالذهبوخصذكرالمسعودسقوقدوجيرتهبتهىفى

لمالمارهشجمه3العبادىلبعرفوالنظاميقهـموضعالمحمكةالعراقيقطر

فصلالصحيراالمقرةوالحالةارةاثيابصصقمقأوبربدآش11
مىتلوعليهههأرعرعىلىأمارثماليةوولهحياحورصيماوموكلرلقماب

الثادكرالماةوصهدبعحولهتثدوأماامارسةنحوفاعهارباحم11حارة
بصصارصاليثدةوقدليطةقةلىومرصفياداتىثمعاوبةتةالمقهدررتافط

اوالسقلالطوسالبئمىءدصورلهخحمحوارواتصثثامحدوقراالدب

موحياصهمرهرهموحيلخهماوكيرمصلطاوفحامغممدعطمنحيالىصلكوما
اممةالعاصيحكمأمىلهاتقماالاحالةطرلهمحقارةتمانراضلىثيافىا

ءلنارءوبدءبناثهـالملكببدثصحاد

الىثاللهعدالقابمالىماوبة3ببدينصإلهـةصاثياعورهوعقةملم3
أحالعوكممالهالوفىحالعتهلدوامدأماالوكاديهالمسلىحلرلمهنحعاأتوأسس
اقدخدقيوكانوارحههاألواحماواأاليهارعلافلهبموأومرصهالط1بمالىاتجهم

رعابةيقلحدوا36اطحتةثثط72أانالمريهعوةفدخاياايمتحركهيمللهلماعيا

ءاياليودلئدويسصءائانالتيةالىومأاضسءوأحديأسهمقلصميهوتااللهرصوا
المنمالنليةرودقالطريقلىاتصداجت1المديةعوارتحاتمةاطءيوءالمشو

تدبخىفلمسلمولحماقاقدوكادترثاللهعدلبريدولداثمة
لآل3برتروالبزالورحمهالمللعلى4وكد

وقد16ةمروفركطاحدىادبدوالمولوميرالالحهورابادكيااحوراثوام3

دسهقبهموئوغيروعقهـعمادءرصكضالىيقهاهـيماتله1هـالمعلىدأثرةرورد
عليهأمااصخعلماباماتالتىاطهةليكاقوربمااخرشرنجابديرصالةوله
نهجمويررنوالبراجموفر





إايببانالقر

باتلقرا

نوعهتحلفوكانعالىاللهالىارمانقديالناصمنبهعقربكانشىبانالقر

اللهالىقربآدمبنقابيلأنيخاالقراأصلنلمنوعاوأوواالمكنةاالزمنةختالفل
تلوالىتطاللهقالرغفهبأمنذبيحةمابيلأخوهوقرثأرضهغراتشبثامن

بعدوثاآلخرمنقبلةأحدماولمامنغث8إلالإلقراذقرأدهمإلحقىاثنبأعليهم
وكانالمذجعلىيحرقهاوكانالجواالتيهرامنفيهاليهقرببحالتهمذنوحبنىالطوفان

وحمامةكبشآوعنزاجملةلهأنحيذبممالتهوقدأعيوالخرإلخبزالمحتهاللهجعقرلمالىابراهيم
يذبحهكبشيحولدمالذهتدىأنهأصكا79وأيةينخلرسفرالتكوايمامةو

بنووكانامحيتهمقبعدمنالمسمونئمسالهاالقبلسنتهالعربوذمشكلىباناقر

وغيرموىالمحدالذإلخدقسمموسىأحتىومجرفوكاالذإلخالمحالتهبونيقرابراميم
تعالىلتهلريةاوخهاكانوايطاالتىالماشيةفىسنحمراالخيركانمالضومذاثموى

بطلقؤكأاكاائاوممعندالعرب3والحاى3والبحيرة1أتشاالئبةومنها

بعضلعادقكندمامذمنشىواليزالاالسالهصهاخزحىومازالنيهمنامهمال

معلنيئللدنحمولغيراسالنيرسلىهمفاأرياشمصرفىاالضرحةخدمة

ممايثمتهيهيأصوماجاورماالبلدحقولفىيتهحرعلىسائباوالينالالولىهذاأيبل

حماجههوفىالذىالولىمنخوفاشهأواماطردهعلىاليجسرونوأربابهامحها

يحزمولطهرمابركىفلملجتكردنهاليىاطثعرولتادااالقةالسأنبة1
آللهتهموتهملاالصحيفلبنهانروأوبرما
ادنهاتىأدبعدأمهابعسعيااليحلىالسائةبنىميحيرةالب2
وخلىعااهـحميدكربحهنليىمابعاتائأثشءلهلغاداانحلاهواطامى3

راثاثمخأتاااالتاوميالوصيلةايلحقوقمموالردالثبعيربهيذخفاليخهايضربلها
نيرنهنليىبطنتأنباتمتنا

52



القربابقار
نميدالولمجلهينتفعورويذمجونهوفاسميآمعلىمةلخد01فيأخنه5مولديأقحتى

نتفالدمويةالذإلخأماأحدالينكرهالعزبلحلأنكايذكرأنأشهرمن
السالمةبيحةوذرطاياافيرعنلتاليحةوذالحرقصبيحةلذامأقسانةثالىشقيمم
ايحرقونكانيةوالئاهنلافيأخذمااالجلدمنهاشيئاواليبقوالولىاايحرقونوكا

ايشزطونوكالهمولمحهاحليةاختيارنتدلئةالئاأماالكهنةيأكهسآوالبائمنهاجا
واتذبيحقمنذتقديمعنسانواذالمجزاالالعيوبلياتنخايمونأنلذإلخامذهئ

رالطيويحقمنذثفديميمتنىنبعاالر

هناليقدمهمااللذيئودمهالمسيحلحمفىمحصورةفىالمسيحينليحشندالذأما
مضاواوحمرلدتنخزرصموفى

نباناتمناليهاشيئااالسكانوابقدمونفكبوالكواعبادقاالوثانلشتفد

والعودلندكايةلمالعطرنباناالاستعهالالىأصل6تمهياعهماعلىمجرقووحقولهم
الدينيةاخفالتفىذلكبعداسحمالهاوفشاالحسنةواخالرذاتخاالصوأمثافمامن

عاأنواختالفاعلى

رمزاكاكاللصدافةارعقعندلهكاثالثملقراقالملحنيذخلىاليوالنءقدمأوكان

المحالحاضربئممسثمئايقدمووسلةيرقحبامعوكانوايضعونهالقرىلحسن

لبلغاافىمحتاطلناصارؤوسعلىتهممجتعافىالهلحركأمنيينلممراعضةدعاأنبغلهرو

االصلمذاضنلصمسخداالمولودأسبوعفىمنهمايرشوللكذويمحلقهحبامع

منيأخذونضرونالحاوكانلهتهمكرهالى6الذباخيفدمونسكانواومانالرأما

فىةإقيعادقوىوأمليهميهمدومنحاضرهجمكمنأعلىجماسبأودمنهيفرولحومهاتركا

علىيرشوندإلثحهمتنهديموقتتهمكنتوكااآلنالىومالمسلينوالجاالنودجمابم
واصحارحتىذصالناسؤوءارعسالوماالةشجرمنصنبواسطالحاضرين

ييخلىتعالدفالاطفىالعادتمستعملةهذهوالفئالعاتهمابئردفىماعاويرشو

المحاآلناختالنحمذاهبها



إه05بانلقر

حىكانوايقإلونيخهااالمممنكثرإللىبلواناتالحيسكلىإلنالقرتقتصرفباخلمو
وغيريينروالملرومانوالمرسوايينلعوروانييندكنعاواينقيامفلبشركاامنعهيذإل

مجلىرقرارمنصدحتىوبارأوفىصرصاظوعلىشيةفااشنيحةاالدمازالشهذوما

دلوبالدالغالقمقداسمترتثمهذومعميالدية756سنةبكلنعهاارومافىاالعيان

يلةبمدمطوفيالتاربعدهذاماالىالجرمان

الذباعمعبودمالعزىالىيقدمالحيرةمالثءطماعالبنالقيسامرىفيالمنذروكان

المرسوئنىعندةالعامذهأخذأنهوالشكالبشرمن

منبؤون11بومفىمعبوداخمهممنوكاالنيلالىيقدمونيينالممرءماقدوقدكان

استطارارحمتمبهمفيهيغرقونهاينةزإلحسنينوهاينلعدأنوفتياتهمسنقكادضنص

رضىالحطابابنعليهاوالقهوصالعابنحمروأبطلهاالسخيفختىنمالعادةومازال

منكثيرتهياثوزالنيلمفابيىعلىمكشالكلبزىالمنهرفىكاهومبوطائحضهياا

هانهءالمامنءاالويغرفحهاقالطينمنعروسةبعملناالنالىالحجائزالمحريات

نعليهكانعايوملىناادازادءماعاالالأنويهفممنليقالنثلىونهابالتىالليلة

أبطلهاالتىبسيطشنرةصوذمالعادةأدوالشكلالواالسمتهفىعالياالنيل

واثراالذإخيمتحرفىاالمأسقلواكاالمسمينأنهذافىىومنعرو

وهوامامنيةالهديمونهاقذياومعناهوجمهمبمهامالحرالبيتالىدإلثحهموقونب

حمسمنأقلعمرهاأاليهونيشزطوأحسنهاللواالأوالغأوالبقرللالاالئدن
الهدىمواوتدتسنةمنأتلوالغمسطتينمنبقرأتلعرايمونوأالسنوات

دبميحونأنواشترطوااضكرادمقوبومندالكفاراتدمواجبالى

ءالفقرالحعكلىيفرقوأنبقالتشرغيرأيامفىفيأولضلالنحرومواالأيامفىنىالهدى
عبادافهمن
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مئاآلنارفى91

منىفمااآلثار
بنارالمرسالتبدعىبىالجنوالجبليبفىقررالخيفظغيرمسجدمنىفىيوجد

رقالمرساللطسوفيسليهونزاوالالمهلجعالالرسوليهضعبدكان

عليهابراهيمانهولونفهامارامثمالىاالجبلفىوبهوالتركيارهللزيقصدمالناسو

يكلينوعلىونصفوعرضهامترانمزطولهابجكوهاجرمعفيهاقسالسالم

انممذجعنهيقولوننممصلىضارجهاومنالجبلجوففىلقركهففيهاالداخل

الممكينتلكأنينعمونيىيخهافلحالحبلكبيرقجوفصحخرصارماواساعيل

لحتهالصخرفمذافىفاصتلهيحرحمقهـإلديدهدلتتمنولدههـاهبماايذجأنأرادالى
انماموناشعالظحهذاأناولوادةيومناهذاالىبكلكةاالعتقادإلقوهذاماشىعلى

عاأفىصحوتهيعمعحتىولدفيمدملسيلمذمجآردابراهمواخاطيعىحادتعن
يقيمالمغارةبكرلبذهوأولىدللهطاعتهوكالاللهعباصلححدعالناالحواتا

خيامهمارجءالحصبافرشواعلىوقدمناكفزاهمئلهاعتقادافيهاولهمالهنودجماج
ونهايأخذعليهاويحعكظونسثحاافهافىخدجافاواالضحيةلحمنيئشنوداخلهاشطرات

للعربادققديمةممذأوأظنعليهميزاعزسقلنكانمقدةمباريمهديةبالدمملىامم
التىالياهاالثالثةوىلتفديداأىيقالتثرومنهاصحيضباياممنىأيااقبنوايقومونكا

وهامنأخذولعلهمالروهانئدعوافىذلكمثلالنالقرإبلعيوقدالنحريرمتعقب

أصلهافيكونأدفسهمالهنودوماشأخذثيرقانتىالالعوائدضمنوأخذءومؤالاليونان

تنشأالتىاضعيااليصيبههمنانمامرمذلكمنأجرهمأنواورعلهاليهمجهاوعيمخهم

خصوصحآوسوادهمييمهامنبطونهالىبهاألقواانولاضارهاباتهاحروشمنممامجد
ارساخفمنغابةالهنوقجماحءففقراصالوعلىصفيهمءالفقراحاجقالجهالكثرةفى

ومتهاالنمقاعلىمروالقديعاذرفتولفتلشبهمشةوواالاضتظهراالصوسطهمومن
لشيخوخةاسنهيقاغا





791فةعرلمحالىالطالجنابروج

الكلرفشلىحاالاطنجابخروص
مخهاضتهواظ

وهوراكبأجوادأكربالمحعرفةلمحمكةالطاطنابخرجيةوالتريومصباحفى
مامحييمنيهـةالكررطلمعيتهخثمهمنرميبيهبموسارقاحرامهجمالبس

دةسعايمحرفقةوكانمحرموندكلواالدشكاللبرنسولقامميتقدمههفييينوعسكر

الواليةبجىكتووحضئاالشرافعليةمنكثيرونومعهبفالشربنجلعبدالله

كرالحرسعسافصياتعنالمجونالرصبمذامقمةوثريفالدولةرانياوو

لمجنهمابيسشعاجندفرقشنراحمهاوومنابنوداعليهاتخنئمهمربكزالسوارىاالخديو

الحرسمنأخرفرقةجميعهباركبيحيطوأناشيدعلجهايوقعونولتهمنويفربونوم

لتقدياالحتشاموقضوسواقفةولةجنودالدعلىعيالعلىااللهزحفظهوولماتجاالخديوى

قدمهبءاحفاالوادىهذاءفضافىندوىاخالملىاتوواالعظامسالهاواجب

برهقمستقبالوقفرالوجبلذاصاذىاوسارحئكرالشامعويخاميفالشر

وافىحتىزالوماءشابتعالىاللهعاودنحةافااقرأفهايالكراالفىالنبويخهامذا

الصيوانبمينهوالىالعالىلجنابهخصصكانوقدكلنىالخصوصىيفثرالصحيوان

نتوكاوصاشبهموالىوايفلشرولفادينوصواثدسلبردولقامصيوانيتلىيوىظدا

السالكبسارعلىبقالطراآلخرمننبالجانمبشفىالحاشيئقدلبئوالسنيةالمعيةضم
بكلةالكرطشيتهئوساروالالزقبلركبصميوانهالتمقحتظهاسزاحممابعدوعرفةالى

جهزالذىدولقالصريفبلزالوالدةيارقدولةساركنمالظهربهفصلىالمحمسجدايخف

وجيوشوالمحاملهناكومازالالعصرصالهبعدالمحمقرهوعاديمعوهفيفيهشهاقاال

يومصالقالصبحبعداللهكضظهحتىعرفاتالىبحينيمالىكريدبينغرالمجيج
الغراسمناوفرقةوالفخامتةالطوسارتحدوهعرفةادمقااطافلقموبههاذى



عرفةمنااللىالجنابأفاضةا

تعلوذلكبيننيالخلقواصواتالرنجمعليهابنشيديوقعونبتهاونوتضربأمأمه
الىساريارتهزبعدومسجدنمرفيقعكلىطرقلىالعاجنابهعرجوقدلتلبيةراطولتلبيةل

دولةحموهلىاعدهالذىالعحيوانالىوظخمهارابيلعقالرالراعةعالسافوصحلهاعرش

وخمالوالدهدولةيوانصالمحجواروكانايادىهذامنبيةالجنوالحهةفىيفالمثر

اشيتهوخيميفثرالنحموالالإلصيواغرلجهاجاوالىالنيةالمعيةخيميترهاطشيتهد
كببنحوساعةبعدصالمالعصروصحيواكعفىفأمضيميهمهالخديوىالجنابوأمفى

الواليةوكيلوعطوفةلرنمىولقادخثمهماومنيفالشريسارمدولةوالىردموساج

وافقيئلوازاومارحمةامجبلاحذوفقواحتىولةالدرجالوالشرافاربهاغفيرمنوجم

معهمفافاضواالناسأفاضحتىضاك

إللمرةللمثبشاهدالمبالمحامةشمنعرفامناللهحفظهالعالىالجنابفاضةنشاوكا

ممعيخهمامنيفلبمحفرقالشرجاالتموالىسارحفظهالحالنجردماتحركنهفا

ثميفثرلاحرسجرمأخرمنلخديوىارساطسياجمنيئإلطيطالعظهمواامرالا

فرتةوسطهمفىوكجنهمعسكرابيثةكوكبتحناركبمقدمةوارنالموكبانتغ
رافتلؤهاسرصراوحبولقربانهارناتلخلبنغماتنيتضفونوالبابمهمنوتدقمنهم

هممايتليفوحضرقالشرالعالىالجنابهايتلىمحرالحرسءنشرذمراثهموومن

ثرافاالرجالئماشجيةابنغماتهاتعرفليةالرالموسبتىفرفةاخهاوشومنشيتهماط

غايةعلىونكنلمةالمزدادوصحالارهيجتىالوكبااشمذخرالحبوساوبدوحخرمن
حةارامنصهونما

الدولةوصلحباتلوىالخدوالدفالجنابوالعظمةالجاللاتدبمووكان

نتفءوسناءجمهلبابممايأخذيإالوكانالعالىالجنابكبسدبسيرامرلسيساتا

البيشةوجندولةعسكرالدفرققمنيعاطيتقدمنبعرإلنتحيطلةيخاوا5المشارساطبخود

ءوغناالجونورأالاركبنبجواعلىالمشاوأالفالحاشيصهاهوادجيوسيقاها

راضرويداالفثدشالمجيجءنسإزغردةووالخدمالضوبة



991بكلنىالخدبرىالجنابيام

مهمامحلاننافىسالعالىالجنانكامحمينساافققالمزدالىعرفةفاتنالمساظعناوقد

أصمواتعليهملهعاعيبرفعونمنهموالمحريوأجناسهمخالتاعلىنظارالناسأ

حفظهانولهالصواربنونصبتالخيمقدأعدتميناكنتوكاءوعباراتطدوالءالدعا

صمالةبعدوءوهناءصفاالنحرليلةفقضوافجهادولقالوالدقوصاشيتهمااليهامعالله

الكثيرةياوذبحشالضحاالعقبةجمرفرىمنىالىنحموكبهلعالىجنأبقىالعمبح

بموكبمالىنزلئمديةلعاابسهماللبساحرامهمنوتحللللهابحضورمحفظه

طواففاوطالكلالماإللمقامبثرللحرهااالعيدفىفصليايفالشردولةوصافل

فىمنىالعصرالىصحالةبعدوعاداراالمارةتءالغداطعامتناولهـمموهئماالفاضة

المخيمموكبه

بحنىيوىالخالطالجشابأيا

بهاالشريففرمانبتالوةواالحتفال

الآلكيةودالجالتفتمعرحتىيد2فقالمواالمجةذى99تاطيومشمسمابنغ

ودولةالمعغيناسعوخدبوعليهاسرادقاتنتكاالتىالكرىالمصطبةبقصلوالمصر
بحفلةاتيللتمثرااستعدادهافرقضوسيقايتقدمصاواليةوكيلوسعادةيفثرال

المعيهأشيرجالاصطمتبيقاراامرنيقثادالساعةوفاشراولةدفرمانتالو

أرسليفثرالولةدوكانديوىاطلعالىلعاللجناالكبيرالمعدوانالمننىاالجهةق

لمالعالىالجناصبوانسارالىثمالسنيصوالخلحةللفرمانارفدالحامللةصاشيتطماضة

لجناباخفالمصطبصالمحيسملوفداوصلاذاحتىلحديثاأطرافذبانوجلسايتجا
الصيوانالكلقصدنمجقبيلهالفرمانواستقبالمنحوايفالشرومعحوالناالعالى

اللطيفالدقيقئالىمنالترتيبهذاماواليخفاكمتهمالمالمحمقدبهوجناالخديوى

هوالمترلدىمزلهالولامقامضاموالمقاهوأنالرفيخنشنابهمعرلىيشراالذى



بثنىالخدبوىالجنابأيأم02

أنجالثنائبارالىئميفلشربسارمدولقاوعننرالمصدالئمقحفظهنجلىاالجل

يرقاضىالمضيلقمفوصاحبابيةالرالقائلمشايخخلفهيومناالشرافعليةئميفالثر

لبشاناظمسعادهمقدمتهموكانيةالهيةالعسكرلرثمواعياخهاصهاعاالكثإؤنمكة
أمحابئيإشاالدبنالبرنسكالبمالعالمحدولةالجنايثيئعلىوجلىقوقالحجازانقومند

مستخدموقويلهيالسنيةهموظفوالمعيةإلشاوخيرىإلشاوعزتباشاشفيقالسعادة

واخذالواليةبجىعزتيكتوساحقالصيوانتوسطلكومثاالمصرىيفثرالالحمل

وعندإللزكيةفتالهيفانيةالتشرمناثنانيكسلئطرفيهكانالذىتالوقالفرمانفى

يفلشرولقادالىالخامىعدالسدطانجاللةقلمماالىامنيةالدمظقاآدعلىما

كاتبيدقاملفرمانتالوقابعدواياهاوألبسهاالطلسىغالفهامنينارالههمندأحدفكها

الئماليعالهحفظهالسلطانموالناأنولحواهابيةلرلوتالشجمتمالمرسالمهيفالشر

سنومحرايةالدوكالراالداحسنلكشمنىوعنوارأىالهأصامنيلثراولةدفى

خهوئلالفضاومعالىالخصالومحامدلسجاياصهاوكرالمرفةواسحواالخالق

لضاموامهـاليشالشاطتجاجعدمساوامالديرجومكللىوهولعظمىافةأشرااعيكرولتهلد

أيدىعلىوالفربصالتالمواوتسهيلالطرقنأمينمعومحتهمراحتهمفيهمابكل

صرففىالمحالدقةنظرهوافتالمستقيموىاالمراطعناالعرابمنالخارجين

الدولنمنرىلمأمومعععدتهمعضبطكلالجهاأرعلىقاتالصدتمزوتوالمرشبات
كركاألبسوهواحدمنهموكانعاذكرايموظانهمءأداعلىوملكييئيينعععكر
يثربلعلىو6ارريمعلىباتالشركوابافاديرتالعالىالجنابأعيالحفلةاذاتحتى
واحزامنجككلىاكابخابمودعامنيالشرلصرفاالقهوه

صاحبتجلمهجهقمنالمرمااهذاردتوالتىلماباالتلكبناذكروممابجمل

االمجداالمينجناباماميةشماتعرثمحىيفالشرولةدالىالعظمىفةاظال

عبدمنافل7النرصناديدمن7بائهفاالشرارأسالتالمقتقأثااالوحداالجل

طرازيهاركيقالنبوالشجرفرعاالوصافيلىاطالسيرالحيدىادوأجد



102بنىالخدبوىالجنابيا

قسأوالمنتسبالىعنحرهأأشرشجرثهمقالالىاهنقىيةتالمصطفولعلىبتالعا

الحفوفبيشارسولآلعدةلبتوليلرهراماضمالبدرغالجوهرهاارومة

االخارلنبشاقالحاملهالسنيةلطنتنامءرازوئكاظممناالعلىالملكعوافبصنوف
كأالمكرمقاغأصرمكةنةيرالفطاسحيرىزووالمجيدىالعثماقالمرصع

امرمكتفىالىتببهاكانيمالتىااللقاباليئشيئأمننسوقأنبنامذايجدروعلى

العبارهمذهأميرهاادتبةالمشرسمثىاالعصبحردفىوهعهلجركسيةولةعهدالد
يدىالمؤالعادلىالعالمىالكبيىاالصرىالعالىالجلىنعمةتعالىاللهأدامال
اوعجىلظهيرىا6ىالوحداىالمقدلعؤى1خرىالذلنصيرى1ىلعضدا

عزمئالالحسينىالمالفىصيلىاالالنسببىالحسيبىيقالثرفلىال

االسركوكبلطاهرالعترظجاللينالعالمءادمعداالعيينوالمسلماالسالم

دسيبوالسالطينظهيرالميلثيةالعلطرازالععحابةالشجرفاركيةفرعهرهارا

االسودرقالمجربكجاولهضيوشرتمكيناكانهوئمينآحرمهالزاأميرائرمنين

سالمأاليهتحملااللىالجلستبشنالمهذصدرتجبينآيضيئوجهآوعندالله

هاغنبركاايهاغيل

االحراهوعظيمالمقامجليلمنفئالعظمىلركزالثرايهووماكانماصىومنه
أنمخارأمذماالشلحسسبيببابههذابغروليسوالسالطينالملىكلدى

الحالمفىيفششى1اسغاقدمرمكشافاشىعائالش
لمالتسيهعدعلىانلالىعيرشكلممىيسليصلقاتتصعديىصاالسرناكهمالن1

الىاالصالممدامنولحهالىالوالممهيزكوبةاكالثجرتالكىعةهدفروحمنفرعص
وبوجدبالمرةءضىلهمرعدارثأثميااليصاميهالمباكاةالضالمحمذنبتهمدايوما

اللهرضىالميتالرحالمحطكاتععرالئوعاطصوصىءاالسالبالدلعروعمط51مذمبهبر
الساتثيرلوثوصلملتسيهاصلىانيصبطالمحأصدسشوصصاسلةمرحولعنهم

األضراعدلقيىمحصوصةدماسمسجلةالنسبوهذمتالأواطسينيرقاطفيوذ

منفيمداومنايوميةلطاطرائداعيعلنمواعيدصنويااليهمتعرفتباتعسوالربابها
قرناتتريأشءأربةيعمدالىوسلمالتسثليهصلىايانيلوصوالاالنمةهدنشأنغير
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الحديوجمإيبهىالعالمطالجنابأيايم02
رصيفالىالشريفدولةالشمعالخديوحفظهبهمحوأفنديناخرنالوقالمرمانبعدو

الحملوموظفووالدولةالمثريفرجالوالسنيةالمعيةرجالجميعهماافىوالمعمطبة
لحرسانماىاملايتبعهاحرسيةزاستعرضشجنودالقوقالمجاحيئىالشا

مممافقدكاناالخيرتيناالقوتينالزتيبوالنظاأماالمصرىالحمليتبعحرسالخديوى

رئيسانحتىولةالدرطوخصوصحأيينوعسكرملكييئمنالمتفرجينحميعلهدهش
هالظامناندهاشهوأبدىبذلكاالعزافعنسكؤلهالبحسنأنهراىلمجازاقوة

امماشاهداجماجهمايانيبداراليةوسعادقويهليفدولقالشروكانالممرىالعسكرى

إللمنةوممايذكرالسفيةحكومتهبتىالكهىعنايتهالخديوىالعالىاجناباوشكرا

عدنانالمطيصعدوالالمالصالةعليهدسبهأقالالجماححققواوالمؤرخيهشدأبالانوجت
امتوالقاتاطصيعمىكقااللتاالناليهنهنحقيضشكأىمناكيحوفال
أعىجعأعلىالىلتصابهماكانوعمااالنالىخصاضممىوموصاثراالممعلىالسحها

منللسلعونوقداخعأكرمواضلهبمعطماعممكاقاكزنسعمكاشحاتاشطسلةعحا
نعومقأطعأرممطهرقلسعيهيحمطووهماالليالسىسدامذاعلىيرماالطءاالسالمبدا
تصفيحكبمىقعىعدناكبملثملمطلىعداععداحمدمويياك

صرقمدنمخزيكنالةالمرمالثبنربىعالبنلؤىدكعا

لدناقكالىائهارالىالثابتمىالهثيعنادىششمعدتراربنمعربنايلىابن

أىاطايةالللةحلقةبيىالمسافةمخوقفىالميعقلاالبعالترقبدابحصرلطمعواقعة
لسىلواوصاينالدالمسابواداصاربناقرال62صةيالالعدواطلقةمداريوماالموحودة

وبنتسالماتالهميمعقادبئ4ادنعدناتاتتالوااهيمابالصماعيلعدنان
واطلقةافسسالكريمامزامناطايةاطلقةبالمساقةكالتاصماعيلنابتقيداربئحمل

قرياوفالثىصبعةماالصاعيليقأكز

ألتاالاالأعرقتكومانالةالنبراطلقةعندفةساالصرتاكبشاللهموتفاائالوعلى

ويجلهاأورباالتاريخبحترمهاالئاآلصالنةنسبآوأقدمهميطقحسبأالطهرعلىدةالموص
اهـاالنراالبعدأصرتطهر1لسبهاكاوعراحسهااعالنمادشأحيالمحرويعطموقامقعبحعالمر
والئةلأورةاضأقدمهيالماثاممالههبودالرأصراكفيذالاعديلتونبقربم

أصرةماوبلوالميالدب319سنةاالناربخهاورئمكماصبالياوايطايافرناىذنعحكها
456سةتاريخهامنويمدئالمساداالاطكملهاالقاطلالههاببورح

نم7201صةمنوتبدىيوطاايايطاامنهاملركلنىبهاثككه57أسىالرناأصمديهيال
لوفروماأسرةومىبياعرتايوصيااضنم721ألسنةمنوتبتدئكمادآلملوكأسرة
دبهميال751سنةمنوتبتعئول5ككاله





ببمنىالخديوىالجمابيايم

لمدارفورسلطانءينادبئممكرعكلعفرأىنةالتفامنهالحتأنهللثأخابلباالليللجنا

فاستحضرفارسلبسدمنصفوفياالسءراوبمحملهمأقىىرئيسهياكخ
مذافىبجنديسيرإنالتمصفظهاعيبمايليقبمرمهالطفعوحياأنبعدولحسهمر

بحماسةنغمتالموسيتىعلىحرابهمامجركونالذينكارطلهبتقدهقساراالستعراض

اوطانالمححربتجحركونكانهم

جدأتاقليالاسزيعبعلحاو4صيوانهااللىالجنابقعداالستعراضقخهابةوق

السفيةالمعيةرطليوشمنالملرجيوثالعسكرفتقدمارفيعلجنابهالعيديةهاتالتشر

المصرىالحملهموظؤايينوجهامالمحرمنالواجبهذاءحضرالداممنوغيرع

ئينمهيةوالرفاالسعودوكاللعمرابطولهداعميئةبالكرراحتهبغالكلثرفوت
منبهاروغيرهمكةااالشرانحوعظهالعددالكثبمننالذلكثمبفثرالاطجبضةلفر

أحدرةنالىالابهالمحجنافيقدمهميفثرلولقادبواسطةيمموهعلىونيفدنواوكاجلجبا

الجيغبليقااللهحفظهوكانرانهياوأوهاتهتشررجالأحدوأخرىامامالكرأمجا

شاكراداعيآحضرتهيخرجمنالكلمماجعلوجباشوإلسمونغررحطربصد
الخديوىالحرسالمصطبقموسيقاتأطرافقتعزنتكابالتلمقاهذطءأضاوق

المزماربهاطوالىبككةالموجودةيةالقوقالصعكروموسيقىىمموالثالممرىوالمحمل

صوالحبورمنرإلصحوالمالسروالمجيجوهافءالمدانغماتهاطلقاتتتخللالبلدى
وصفهصنبكالالنبط

ونقديهواجبيارةارديفثراليوانصالعالىالجنابقصديفاتثرالتبدتمامو

وأجلسهوالتعظيمالتبجيلواجباتمنماحنبكلالخجةرجظدولتممنفاستقبلهاقهاقا
بتبعهمالخديوىالديوانءروسادخلومنالكبساريمعوهشوجالىنرالمصدفى

اللهحغظهلىالعاالحنابوكانتهلفئتمووملكيينيينعسكريينالمصرالموظفينبريئ

كنهماماالىانصرفىاإلتاالثرشرببعدوباسمهواحدأواحدأصلسيادتهيقدمهم

بنابةستقبلهفاالوالىكبلخجةيمقالىمعبتمالكرءؤسامحاطآبرالعالىالجنابوتوجه



لأ
ثالأل

ثكل
ةذث



بمطجملخدبو01بابئأيابم2با
صيوانهالىاللهتوجمحفظهالقهووشربالمرطبأتولبعدتناوواالحزاماالجحل

بضأويفثرلواقالبواسعاليهضدموكانواالذيئوفودالمهنئنبسمخبلومكشقيه
هحاشيت

بالفقوالمصرىمععكرالحملالوالىجملعلوفةومعهيفبدالظهرزاردولقالشرو

بعدوماقالشالساللالموسيتىوعزتاخالمداطالقبيئهاالحرابقأمهملعنبثاييق

عادانهـالمءارىالفخيمموكبهمايثرالدولةومعهلىركجالجناسالعاصالقالع

بفاشرالسيادفاخرةويةقدأعدااللمحاظدبوىالحنابكانءالمساوقصترهماا

سيادةيتقدمهمحضرالمدعوونءالعشاصالةبعدوقومهءعظمامننئالفىومعه

هاتالتشرلروكانااليناسعليسنبكالجبلالعالىالجنابفاستقبلهميفالشر

الموائدرفعتيئاهنيثاصوطابعوامالذأمابعدوبالخدمقالالزمسيقومونيةالخديو

يئكرذاالعالىكرمهللجنابيئكرخرجواشانمالزمانمرساشناالقوهوجلحى

نتوكاكهموملىالمسالينءاأصفىلهأمثايمرمنإلناللهالىمبتيينداعينو6دابهفضله

الباالهوسهاينضرالحاخاتشنفيوىاظدلحرسامالحفاتموسيتىمعذأشناق

ءفضافىتنزيةالناروسواقيهازينتهاعلىجمهازيخةيددرارفزءكبدالسماتشقالنارية

وجممعربمنالمتفرجيئالف2وكاننورهاعلىهانورايدفيرالمتلبمتبرهااالرض

مهلينمبتهجينفرحيئ4ومنودوغيرمموجاوهوأفىاكوسودانيينبينبترمصرومار
وكانيارمالدهذجميعوالفىبلمنىظيربسبطالايعةابداهرالمظالهذهشينمند

كانوايحسونالذينهمءهؤالفانوحقيقةهذمالسنةقبلسبلثالمجحدهشتمنكزمما
رسروالناسزالوماالمباركةلسماهذومظامرمقالماضيةالسنيئبالمجحلفاصقل

وتوفيقهمائهأعيونمرةلعزقاالسالم3دنعرفواعهمئهاالليلنعمفوحبورالى

اراليةوكيلويلشرولثادمعشاورقالحجذ31يوهالعالىالحنابوقدأمفى

لفخمموبهطالمحمكةالقالعرظصبعدوبعهارأوينواسمكبال
خراتللومنهالاآلماللتحقيقكاناومحطأللرحالبثقسموضدكانإللجلةو





503مطابثيبربوإبهب
علىمالمجيجعظمامنيئبارأرغاصحاالدوامعلىصميوانهوكانمسنأتومععدرا

سهملجأخالفا

الشريفهمص

االقالنظامعلىممالرمواكبهيالشرولةيركب

بعهالسياسحملبيشةعرلماالهجاناتنتمنلجحمابئالخيالترالقزمنقرقةتتقدم

واحدئانمنهاسقودصبعضأبعضهابيتتدوعرأفراسجملةوىالجنائبتتلى

ارخوتادكلوعلىالبنالبعضاالنراهىءراوومناليسارواآلخرالىابييئالى

خسينبمسافةبةخلشالعرومنالجيادوجمنبقمجرمازعريعقبذلكوالذمبية

ةالخزنحمنوغرمثموالحالخدمبهمجيطخوتعيفرسيشعلىمزأدولقالشر
حعحانهعلىالمثمسيةقليالطملءراارالىمائاليارهعلىومن4يةاظزندار

التبروظعوالكنتيرالمذئبدإلقصبكشالمزيرالحرمنكبرئمسيةو

وضعالمظلةولهذهيلةاطةيالكلالمصوصكثرمنذلكيتخللالزفىالمحفبأل
منوقاكافونعتطرهانحومزكرقمنطمةنصفتكونتكلدهاخاص

اماهاالرضقيثبتوالسيرءأثناطملهركاليرتكزفىحتىبطولواالبيضالمعدن

يفللشروانكانعليهالغرقععنومنايغقمخجسوجودمفىالىأشاريفثرالصيوان

بهصأحمرظعم
أوخيلهمعلىمتىأعيأنيتلىملسأدماالشرافالحفيرمناطمصالشرورامايسيرمنو

ومنوالعبيدوالحضحماظدمركابهييخللونياشينهممميةالرالبسهمبوالكلحميرم

بلزمأرالبلدىبوبفرجلمعلىراكبونبيونعرموشميرنومبئالنوبوضارظهم

حماسيةبأغنيةوقشالىأخرمنيتضنونلمجنهيومعلىشهاليعرببهمطيحوالنقرزان



بكةينيإلججيجشفر
الذىنالمحالميحطحغطالنظاماهذالموكشائىأعلىوالبزالالموسيقنقمةعلط

يفثرلولقاديقصد

المتقدمالمثالشكبفيهاعلىنتكاوقدالشرقملىكعادققديمةهذمالمواكبودظاه

ينىالمقراممبسوطآفىمماقىوغرمكسةالجراكوملىوالفواطمالعبالسيينمنءالخاما
ولهالقومبهارمنكانملهاوإللمظلهعندالفاطمييئتسمىثمسيةهذمالنتوكاوغيره

رأيتمقوقدالقبةحامليسميهبعضهموالمظلهيحامليسمىومحصوصةءم

فىديخاريركببنعلىأسيرهاأنردارفوعلىمنحالكللكلشقيرالسودانتاريخ
عنوانتحتعبارتهنصوهاكبالمواحاتهمنيقربمماالرسميةاحتفاالنه

العدةركشجوادأصالسلطانيركببساعتيئالظهروقبلالسلطانكوب

الخيولينكبراالخصيانورائهومنمشابةالماركراطامياالساحةالعساوأمامه

صفأخلهمالشاسكمااللعدديقودهابسروجمالرهطالحيادبعضالخصيانلينوبينهو

طجماثوتظللتظيهواسعةمخللةحملبونويتناالمثماهلفرمنالسلطانلبىطوعناحدوا

نيلىشقةصااللوانعتلفداطلسلفصجومبطندمطرزمتيئنسبخصصنوعصنوهـ

كلمغشامبنيبهرنخشبمتينيلمنطوولهابديبقصجفهاشراراأطرلمحمنتد
اهـثأنللىشر

مكشمتسقرالحجيج

ونيموالنهدبسفرالمجاخيفثرلاعيصرأصحدكةفىلحاجينتظراعرفةمنولزابعلى

واجالتأخيرراهذمنافرضواجمهممنولهملنزالتالىاالسبوعاجاالفىالغاذالق
سبقصانبلدأوافىورةاكالمدينةقسمسافرادلساناجهزاالذفاالبلدتجارضذا

يريدالمححيثومنهاالمحجدةالقافلةمعفيزلةشاغلعفهااوشنلهغاقبليارةإلدز



إلمنىينبفرالججج

الملىجهزةوممالموجمابالجشالةهاملةنححركةذاكاذمحةقىىفاللثلطصوعلى
هذاالنوسحلياخهاضهاومحفااشقادفهاوعلبهاكةطرهارافىوليالراثحةغادية

رأسالتىبلاالهفبواسطةحياضهماالعرابءهؤاليساتدمنهالذىالوحيدموالموسم

اوبارهاومنعوتلحومهايأنهاالبامنفهينيهامابجميعصحياخهمممبلالوحيدمالهم
سعةاوافاتالمسانحهذهوحلهمعيكبهموىفئونيدبعرهاوبروخهاويلبسونماوجرد

وسطهمقبتقومبقالتىإللمأمورهومأنالحيمانجنسغيرهامنالاليمنالثاسع
يةاللحياقالعمحراومشقااحنمالقدرمكلىولهالقفارفىسفينهآالسفارالحلىالنذلك

اليزلقياحتىراطروواسآمدخفهوجعلاالثقالالظهرالحتمالالثممقوسخاقه

بئشهريحتلهألهبعضهمزعأيامآالعطشيحقلارمالواليسوغقرجمااالعلى
علمابميفبهريخزنبويعقبهاءذاالةاشالضممعدإحأرلهيقجعلشألاالرهفداالن
ايامناممايأقىحولهالكثيرقالتىاالوعيةمنائيهعصارقرجعشاليهنمدمافيهفاذا

المجزاتكغيرممنانهالعطشاحماعلىيساعدهولزأبعشريئوتقدررشهالبدن

بععهاعلىعضالتمالمعدةضغطبواسطةادفيهسدتهمنءالغذاصقاخراجالظ

وارورتتنبمنهلدالفهواللسانهنمالعمليةومنفيلوكهوتطردالغذاعالمحفهخععقلص

أيضآالجوعيحانلوالحلهعطثيخفمنوغلتهمنلممايلطالالكفرزمن

وعلىصرسالعمنالعلىاطالمىقاعدخهمااتمسريرينعارتسالنقد1

برادادسضماداثيحاضجارالنعاعيدارمضكةواطلىحىاطلىاملريركافةط
االلىعيهاوركابهأيصعوقطئقامنءىهاقبيفطويهوناقمتيةبحالاطلطهربعهاعلىالى

مىءثىءتالمحاليعطوخهاولوكانواوالمطرالنمرمناراكىفثيهةتأوالالمرلاالعةىلع

فيهبجلىأقبمنكافيهياماأننهماوبمنرسيعالغدعطمواكبرائمتكاشمالظالمثع
منكرسياقمىوالمحمةمايحىعلىيعحعهاخفيفصيرةنحداتبواسطةراحنهعلىاكىالى

ووجههماالكراصعلىحلومهعانالعلىرابهاقيخهماجلىاطلعايرالىضمااذااطف

مالنقمصاصربرمنفهيالسحليةمااالناىكىداالمحاتمانرىوأغلىاطلرأساد

منءالفقرافيهاوبرمطلةعيرطاالدمنومىلمرانهويجلىضأصتساطلطهرعلىشد
الثسيحمرارةيحملونالمينالهودمنوخعرعأالناس



ميخةإلميايتيابحلر

لحروبااسسخدميقانكبرالمزولهذهسنامهالذهنالددقبتغذيتسنآيامامتعد
ءاوغذشكريذكرفيشأنلسوداناكوحاتيتفىالممرلةجدآممويعرعالهخابعيدزمنمن

لزيدايقمهبعضهمرأبتوقدللبناوالبلحاأونولحشيشاامامنزاابالدفىلجلا

نئأانيقولونلربوانيئآلسمكاتلقمهلسهاحلاعربانبلغنىواللحمبثرقالمعمنوع

ولبدوانيصأذينشعرووماتدالمنايعرقالنهفاكرالذاماممهاججميعمنمرلاط
ارنادعليهاضرببجرديعقاالشتعالمرفتصرجمالهمبعرققديحتهمفتيلةيشبعون

التىأماالحلعلىالمتعودةلمجمنهاحرالقباوالتىلبلنااضثيلةزصحغيرهابوجمال

بعافىواالحماليخرمعتادقكلىفاخهاوالمدينةمكةعنالبعيدهوخعموصآئلاقبامنلغيرها

زوعلىلمجاايمدقيخراطبوجدودفالشقاوخصوصآركابشقخممميةركاجمهد

بهايؤقويالمتينفوبةالحصاالحساويةالحيرمنكثروالمدينةبمةفىالخصوص

المتىكقلخهافاالسيرقالسرعةعليسنماىومعالرببالدئرقدالدالحسامن

مزيهلونحومائةاليوهفىثىتمأنويمضهامتتابعةأيامبعةأوأرئالنةءالصحرامذه

الرصهامنجلداليخلىمذمالحيرلبوغاالتعبكبيرأمنأفىأعليمىقىغيرأنمن

قوالخيلأوالحجمالشاميالدمنالخصوصبهاعلىيؤقمتينةأيضآبغايوجدهناكو

بالجيدليسوجسمهامتواليةأيامامناكالسفرمشقةأبضأتتحملوىقيلفالمدنمذه

وعلىغاليةإالبأثمانفيهيمرطونوالنجدجهةرمحصوالطبالجسىالن

صنيشترنكليزإللهنداالالنجدااالقنجدقليلفىاظيالطيبمنالجفسفانحالص

افراسهممننسلهوشمنيأخذوبقاتالمسافىلباالفىنهبستعملىسنخددابهيرامنهص
يامتيناقونحظطانسال



بهالمحيهالىيثتلطر000000000000001

المدينشالىالطرتخا

علىطرقأرجمنحدوافىونفيسصرةاكالمدينةلىامكةمنالحجاجفلقواتقوه
فايراواعلمرفالسلطااىلطرق51وهذالييلقالحاواالمقوهنبعيةحسب

هثرقىوال

خرجشمنالفافلقمنهفاذاقاصءترهاما3وأحسنهاسيرأوأالسلطايقوالطر

نيةاالالحطاترعلىؤبىلغراالشمالالىوسارتاثرابل

بهوالطائفجبالمنتترلالتىالمجولمنيألىعذبءفيععايجرىففاطمةوادى

وىوذحسينوىذااليثراشمنعربفيبسكنوكشيرهمزارع
نولحيانبحرالىمينودينهلتىاالمنطقةفىيسكنو6بىغا

مذهفىزحنالتىوالعربجمالتهالاالالتسعهاعقةطرتوفىماؤماظيلعسفان

يوحمرانبيثربشورالجهة

بهامياهمنهاواحةيقربوبيدزبسكحهاقبائلوبرومأوهاغزالعكلةبئركاخليص

ونخيلهابساتينويةجار

الحفرالتىوماومامنصيرةكواحأومساكنهاالبحرعلىيةقرالقضجةالقديمة
بصيدالبحرلباالفىيشتغرنبيدزوأملهامناالمطارءفيهامايخزنون

ثمالنحوالبقاطرايتجهؤضها

وهامنوهادالجندالعماضلهبهاةوفيهاقلالجراألحمرعلىيةقروإخرا

الصغرهالسفنبعضالممياههايأقىوليدزوأملهامنالحمرواآلإلر

كثيرايزرداليهاخفيةواشوغصمااالصدمنأملهابصيدمالمشترى

ومايلزمهااالسلحةالخصوصوعلىالمموعةءاالشيامنوغرهنالدظمن

رخيصخدابأغاننهايبيعووزخرخمهامن



المدفيالييتيالعلر1
كنبوالملفبعونهءالعمفراالىبدرالىيقومنهاطرماوماصمستير

ءالعفراواالحامدةربدصبحقبائلبقالطرهنا

بونلعااقىكأاللطعلهذطولىموالمياصبحئلقباكثهاوتسلشيخابئر

والحوازمكماصبحغهوماؤهاىحعمابقديار

واللعونالبرقاويمرفيهاونخيلسوفيهابساتينبهانهرعذيةقروءالحرا

ثمهوالبطيهوغيرذءلعثاالخضركابهاكئيرمنرعينوءوالمهزوالحنا

لشرقىالثماالىايقلطراومنهاينثنىزموااطيسكنهاو

المعرىلبرس11الرجمعبدالتمسيدىتجرولىجهاوعذبماؤهاةوسقرةيداطلى

قليالنحوالشرقيقالطرومنهايملواالحامدهالحوازملءخهاقبايسو

ومنهاجميلقليلوماؤماواالحمامدوصبحالحوازممنلجايعكنهاوبزعباس
قلالمحالمثرقبقالطر

ءإوخهالحاءسارابمختةاالطمدقوالرهذمالجهققبائلبمكنوبشوشدر

وخسةمسافعلىوىوماؤماعذبوعروعوتيسكنهاقبائلوعلإلر6

حتىليهمشقادفهيوسحالالقوافهايتركورالمنوالمدينةيهلىمترمن

دفعخلهاجملهبدأنيربدومنسنةدخوطالمدشقاناقوشفعهأعلهااليد
الالزمكثرمناالجالجملطلبمنهروجيبهالمعتادقمنعليمارسهم

فليتدبر

عىالفرىيقالطر

اآليةالمحطاتيثركللشرتحوالئالمحالمجهابغرامنيبتدئيالعروالطر
حرشانوادى

سالمبنوويسكشهجمالجمالالجالنحدرغرمنهضحومومحجيافاراقر

ولعلنحاشجمعبدانيفلئأغيتموتالئحاذبنىتجولالمقفتووأ11
لالرصوعصداحمطبخعردبواتوالالمكبهذاوثفنفهاتالمدنجةطربقثعمهالرفي



3الممبنةالبالطريتن
ماعذبومارضوانبو

فيأبنوعوفبسكنعنبوومأئىهاخاهأوأبوضبأع
عرويعكنهابنووشجرمابهرماعذبوماياتالراوواديأضالر

ءمأوفيجرالفدير

ؤمكذبماالمعظموادى

بكنهاعوفوماوهاحرثىالمابن

عربهار

الممبنة

ىالغايرلقطر

وهوأقلثمالالانايرالىجبلمطعرقوأوممستوبغرامنالنايريتدئيقوطر
يةوهاعلىتئرفليةضبتكافرالمحالغايرصعدمنالمسافاذاوصفةمنمالطرتحمسا

وهبوطهعودخطرفىيقالطرومذابقدابةابعاالدالجدأبحبثقهاضجقطرعيقة

فةوماليصالنهامتعودقبسهولةالدوابتسيرفيهذلكومعالركأبوخموصهـأعلى
قبائلراتهومححدنايرافيواعاتسششقلالقتاظهرمذماالععودالى

النالمدفىيقالطرممونهييىالطرومذاالمجاجثرالعوسكللىاوكلاثبقومسروحاا
فيهصنييرأوخيلههوأوحميرملمجنهميهبونفبهلقرجمهمفىنهيستسهلىالمدينةأهل

لونبعوعوننايأربهاقعونالماموفيهاحيثيمونيزلونمنازلولهمافلكقوافل
أمنوخصوصاشاالنقاليامااالقوالمجلجوكئرمنالمحمكةالسرقونبستأ3

شرةيمبالتئراالمحالمدينقكقبأيامأومكةمكةاالمدينةحبؤكهمنيينكانوايعالمعو

لمحينبعانعرفوامعااليهاااذالجمقمالقوافلوشاللديخشتىيو

ثهذيصعونوتانأللسيرتحضزعامتشيههذمالحارةالمدينشكونلحرشنوص

حربمنلطوقالاللةاالطرقمنهالموجوتامملالةجل1



ينةلمداإلمببقيطبر

يارةزفىالادوصذالةلمأناصيومفهافىأوقاممتىفرالمالرسفالنرنجأيخقولون
رجبشهرقبيلرةيخقالمنواللدمكةأمل

قىالثريقاطرا

يقطريسيرقئماليإضيةالىيتجهوالمعلىدإبمنمكةالشرعيخرمجمنيقوالطر

األنيةطاتافىيكلرعلىوالشرقالىيتجهوبمنىطرشمال

بعلىوماماودكالبار

البطيخفيهرعويزالحلووالالبونوالمارغالمجونويمرفيسثمجراالمجونوادى

مجرىفىبسيروالهدىجبالاليصنريزطءماوفيهوالخفر

اخالصابقتجعالطرومنهوغياضهباتينهالىمبنى

رضأالسطحيصقمنوقربةعذههاميايبةلضرالحفايرا

يخامدقالصيفءمافىمرةبركة

كحيرهبساتيخهاووعذبمائرهاغزيرصارةئسقحالبركة

الضيعةالحبيط

بةرعذوألسهانحلوصميةفئني

أبارومزارعكثيرةبهاوحسينلنىيعمكنهاساداشمنيةيقريرفيةلسواةيزتوا

ساعةبعريبعدالماعكنهابنحوويةالحجر

رضالاسطمنعينراوذألذعقكلىبهثيرمياوفيهااتوغرأأبةغر

ممياماالمطارغألكبرةوفيهابركةالحنقتجهايبعضهموالحنكاوالغدير

حمزهناسيد

رةواكالمدبنة



إييالقوإفلنغألبم

والرخقةومطير3ةوعتث3واللهبحالزيمنالطرهذادإنوعر

ضارهاطعرالعكناالبعداوم

لقوإفلىانظاس

لخهامنخمايهونالتىالقافلةصاالفىالديخةالماصهمناليخرجونجااانقلنا

ومواالحسنواحدالطبعةتاالخخجماليهونلبآماوغافيهيسيرونالذىيقالطرامل

الحاجفعلىحالوعلىصأعظمبينهماوتبكبرأمشغوليتهفتكونليناطبعةتانتوكاأما
واوأخذالحالقبمالهمخهضتلألالقااكلشجنةدفالهوأثقالهأحماتحفيفيجتهدفىأن

كبرألبآغايهونالمقدمةفىوبعضهمابجواريئأوقطاربعضهاقطاراواحدايقطرونهافى

يرىمنومضهيجملهخلفممقطورقفىتسيرمنرجلوجمالوعصبيةهةكبوطلرا

عندلؤاطلثينلعاعبخاخوفاعليهامنظرهتحتواهالدعلىقكونحتىجملهعلىققدمها

ايوميساثهماومؤفراشهممنزماالاومعهمااثنانيركبهوالشقدفجملقيمميئالىينقممم

المتاصكانانرجالنأوواحدرجلنوقهيركبواياعيحملامصملمايقالوالحللو

حتىلقوبةالمتينقاالجالمنشالذىيمونالشقدجملأجرهثمثابىااللعمموأجرقاقليال

بللاليحنودماثدعواةدهموالعابديئربئعلىربديايدالنسورادشيتبوا1

بدوجميعيرموأحثالكتيرظقممدءحرامويرت4وقصيماملسلعرنحعادعا
لةوالجاإلدرمنهوروراللهبة2

علبمواضحاعةعدثأواسهايأكرماوصةتوايعربالدقائلكرامىهماو3

أصهاالمطيريةأوالمراثالصيبيةمىبلعوقدالئجاعةمىصالجطيمعلىالمرركوالؤهماالاليلبوق
عهرمدبفسهاشوتقديدماديىعلىتصعطنمسوتجرلعمووهوالفرسبدليتمك
عدورالحلىتركذلكومى

ءوورامادمقلىهماسينراليهكاتراممبلواحدعلوداليقبارحلةوعر5
ادأمكنم



نجلقيياانظايمإ

معقاسنظالشرهدرهابلبطةراالجرممنلهذماوبىفوتماحمليتيسرله

االسواقدالمنابهاىبنأدئمبذميوشالترحمتهماصهماوتحتاهواحسيعلىلىالوا

نتولقيمبمكةوالتاالمورنبتمطامععلىوتنخفضقيقعلترمهمنركاقىاهاولذلك

لماقبلطبعالىمكقألمحالمدينةمنعثمانيلراتست8331شسنهلثفداتجلأجر
براسطةلحأعدمكةانتتؤخذمنكافآياونعجنبهامصر31بلغتفقدرلدستوا

االجرقألمذكيرةيادتملىزطلبهيقسنطرفىالجاليصيمحنكانوهذاطامأالمطوف

أجرتهمنشىيحلهفىنهجمآلمد

شالمجلةبمالمطامعشلبعيدبنراخيايالسمنلعربالداحاكودنقاكانذأفاوعليه

ملىكهمدعلىلناسواامكمللعكسواآخحقمعلى

فثهمقاالمدينغقالىبآغاونفريساجماجممحمللقكلااطجفتوامعبعدأنوالمطوفعن
االجرممنهمفيأخذوناقمالمجاجلتبضطءكئيراماينررا4الحاظخليهمبحجة

ءدوفرواعليههدحتىمناكهامنأخلىيرجونمفىوالبلدضارجالاطهـإنوخهيخبرو
الحارجةاررلحلعلىكومةاطتأخذماائدوموسالمقىكيشعنامامةالقوشان

لسبةعلضوتنقىتفعبلمححوصةمجةوايسشالمالجعأوأوالمديحةأوجدمكةمن

يردالذىأنمعالدسشورقبلشيمأوأيالينرللهبمماروعشناكااذوىمطفع

ونالمجدالمساكممكةالمجاجفاذاخرجضطعثانعةولفمنهاستقفروشالدينةظز

أقدامهمعلىونيرقركونهاووكثيراماجسجصمنهامشقاتينالهمضئيلةالضعيفةاالجما
طهاأويقنتالطرمأجل

التىظاراتهميرتبونوعالهماطالةينظمكطشيثبعدأواالةعاوالقأفألالتفتظم
سفرمامونبهاطولاليخا

عهمجيهوناليكلدانرالقامةقعمارفيوالسامينمملبيفوالجالاوالجالة

فبهاليضهميحيثالعدوقدرمكلىمكوصالبةفهوالحديداولندأماظمهمبالمرفعضل
امسكنملحرىافعأششبلهفيتعلقشأردحتىحملءراوويعدرجالمنهمرأبتولدأحد



ب000512نجإلاتجياتإله

6ميرأوسيشهطوسكينادبمالحلدمنعليمحزامقيصقىبسهمأمامالبزمامه

2كوفيةااالصمادقتكؤوسهمرالمطرققوعلىيعحونهاقعميرهعصاكيظةبدهمفىو
اطاقيقشيثآنننيستعملىنواقالشرعرببعضوإشكللحطفةلهايلفؤكلالى

ظلةيعمونهاللهوممسويمنلمالواشانيشبمالبرنيطةالخوصمن
فةظاأماوحححباخهااالرضحرارةلفهامنرجلهلعالفىيلبىلةالجبعضو

حامطلقآاليخلعؤكااتصلسمجسومهمادارأنهانحهالكأتولأنناليمعننىممالبض

ونيغرمنهموالمزفونوشربكاجمالدهرااذاااليمونوهذاالكهاتنخلع

ءالشتاأياهقمالصوفعليهاعبلهيلبسبعضهموالمجىكموسمعيسنةصمالبسهم

ءصمفرافراهالرمالأواالحبالونبىمالمالهذولونمشلحآحوضهابلهميههشدقالبرد

بلبدمنهولةبمالشىحتىلهذمااللواناخيارمكانبطروبيةطوءأوحمراقاغة
اروالغدلخبثاأساسهالىوقالمامناليحفاكمالكذوفىراقاعلىعيألافيايشكل

أرضشفيشابطبقةورأوفىنخالجديدةماالسضحاهذاتغطيةأخذمنممارو

االحمرفيفرحونالجوحقمنءعبالتهمجمايعطونالحجيجءبعشكبراوالمنطققالحيطها

أقرانهمعلىبهاطباهونتموسههموقعأحسنأوئعظيماوخفرطجمها
لههاالفواليغلظونوالسؤالفىللحجاجيلحفونةمدعنلتعااالبعدالةواط

فيجيبةجرشسكرهانهجوشجرجمهمدركائليئقاومناكأصواخهههنافزى

بينهميمزوهناكذلكمعنىأوماشىبئآلخرمااهولوأخذتنتاالحاجمذا
أعراببعضيقكثيراماقىعالطرونمايريدالةاطبأخذينتهىالذىوارداالخذ

لبأعاذلكيويهوويميتيارويميبيارينادوومضثيلةجمالفقومعهماقالقاغرجمامن

حتيتةعلىينطبقمعنىهاليضرممننداقوتصنيرءبراكبنلالهلقمالمحطاشافى

سفرمقبلركائبهمعلىادإلالستعديدلملههذاتمحفلمالذيءمؤالمنيركبمعهيمن

فةصبقطرقالخعموصعلىوقىسذلثهكضرانذأجرنهايتاملىنهيمولهذافا
الكونةوميفيهاتلاطهتالغماكالتةالىلسبةاالكويةالطادائان



ايقييانجإلنظايم2به

كثيرالهممإطافالممثارالتكروالفورجماجامنكثرضىقلةالقاطرقطولوعلى

وكلرأسهيظهرممخيرالدطرهابحيثملتصقكيىشبهلهائصاملةاالمماقىى

واذامءافيهاغذبضعونإلكشكولأشبمصفيحةأيدجمهموقأمتعتهمبعضرؤوسهم

غيرالمديطلبونرأيتهموماوأدبلمطففللتواساركاسأرالسؤالالمحاصاجةلهمنتكا

الركاياوتنشفقربالتجفيهالذىوخصوصحأنحمدهآلصيفحملهيصعجليهمنهال

علىوندينااالعرابكثرامنوجدتئلالقبامنبيوخقبيكقربالقافلةتفاذاعي

يإللزكيةزبووأصحلهاقاربنالخربقولهمصضيروعلىبرووخقولهمامحبراالبإخ
وجدتديارمنبتفادامراغاغالفجلافرخبزخزالماالمابعضهمينادىو

سالماتياحاجبقرلهميتغنونوءللعطاممدودةلوأبدجمهمبحيطونأوالدمنفمةشص

اللهشااناشكرفاتشاانالتدمالماتءشاادياسالماتيابوسالماتيافندى

التماعرسوكوحبةاوااللهليتفيالححيحججميجحجيقولبعضهموبركات

امحرامةاوناليعربعهمأصابينتفمواسنكهمأتهضالواالالةدإلطوكا

أعيومذالتكاكاماكارتصحاتهالثخعشريمافاذااليهمجهاادبدكامتداالوقت

ةاغنيولهمالبيلوحعظهللنعمةدكرمنلعربااطبعاهومشهورلىماعلىالينطبق
حجاخأخذوهاشالتىواروميةامراقيةاةانغاعلىلبالفافىويقهمطرجهافىفنون

منفيهىمالحظةسيهاتوتتسعلهايهااقىتاحوجمالهموالشواماكاالقى
المنهافةارطاالىأقربألنهابسمعهامنرفهادثيالاالغخيةوهذفىـءالتعبوالعنا

وحمبوبمحببةحتشلوأظبهاغراميةلطيفةدفياتةمانمناالتحلىأعلىليةالعر

منهاودونشبئآالمطاياثهومدحماومنهاومعشوقأوعاشق

بعدفرقاكلىجرواالثلىطرهـىياحبيبىال
لماذاكالحصافهنستوالدإلىعنماغبتوالق

خدىيترباودالعينيامييارهيفوالشوكلحفاابدايرةغربشواياسيدل

لماواناسارقيمبجوترموثءسبوفكاسبهميحاللهنعلنشقعم



لنلابتويمنظا

الجبليحالرمعساجدينالعراتعلىواقفجمارهواوقيإلمجعلوامق

مثلهنمعيحلرابوادىيمسىملهنمعشعيبالخضارةتمعىبعارصبحالمرتفع

ثامهاييععذوقهاللىانعيموادىبدارهتهنىص

القسوةبعدالقساالنوموالذوتحبالدهيبغراالئيارادصيا

لمحقراماومنجيدايرهوصوالثامناالئمنحمصلماتعبالشديدايعنىإ

جيتوانالسيديملكنىيبتىنالمحالهاجيشكلندانباشاالشامفىولىسيدلمنا

معطشةجمايخرلقافلينطقونولماشايحكنىابايبجىاشاماالىاعند

لساوالخصوصوعلىيقهمطرجهاقيتغنونأغنيةلهميينالمحرمنوصغارألمجاج
كرذوصحآوخهزصئووعرفةكرالبيتوذللحجبقالطرذكرعنالنخرجومم

كرنذلةاالالمعافنفجهاشىةايسبسيطةكلهاعباراتوالسالمالصالةعليهالنبى
شيئآمنهاك

حمديارهزياربشقينالعللغحملىأوالقاسموالحسينوابىعدامدحأالال

كداالىاهناياالنبىالاامدحماأناإشتياقمدج

لميئسايرجعوااللهيثللبمنوحضينفىقلبىباتولبرهإلتوازواوبرانليأليا

انوعداللىياهنااللهبنصرممن

أقيدكإللشمعووأرشككنسمكاليشبيبىوانربرياوجيشحبببىوان
تحتوخهبدرجوالرعيمسكال6نجوخهوقيابحرعيبحريانجوخهوقص

رالهمايومنهاياحرامهاولبسحرامالانرىفيراوجوخهأبوشالعلقلىاظل

قىيروالمعلابلىوالخطيبالجبلطرعبومقلبىفرحيااحرامههكخلى

الفجركانينالعاللينمنوفوتنابفرحهلناعيؤالوقىوفرحتساكاتمرهقلبىيافرح

بعدوسابلالدمعفيوالعيالكعكرناواالذإليموذيحناايخمونصبنالخولنامنىيرمالج



إنجإلاقإلاظيمإ

صرتامبمبراأبواوفىحمدنأافيوا6برنرناوودلاحمننقتنتئمموطفنأطوافأبامالث
واروزعةجمايامنئلطوافاقاللنبىاممحولمقامدزعيحابالواوصحلناقبقالمعمطق

ثهعةالشفاوأطلبواوروازالنبى
ربيعةبئمضرللابحدامنأوانمولونوالمؤرخونالربقديهجدأءوالحدا

مونحسيرماالجالتويعأنالىمببعضهموذبلاالالثكضرامنيوالصوتحنوكان

فاذاوصبحرمحعلسيرابسيرمندكلولهمفجهمالشرزنوعلىاالولالباعث
ونفيحدمءشعراونيأعيءاظلفانوقايملخحبفاأسرعتواذافاؤجريناالهورتسا

يوتجألهجمهفىوللهسافرلهجمالرابهآوانكانعيبنالملكعبدانذلكومنلجمالهم
قولهيحدو

كاممشافىاالرضعليسهلياراكاالذىالبصيأيها

كاعالذواوانصابنانعالكامنتمومجمل

كاماعالمثلبمريعلأكاامتطاالذىاللهخليفة

جماالوقديممقأتعسهمالجالةيلهاتكزالسرقاشمنوتترالقافلةووقحشميل

االخرماوصمياحمحينبخهبصريلهفيهالوقشالذىهذاجماآلخرفيحضرفىمع

تصبطوعشعوتأراذامدحى6يداليهماتصليسرتحمنهعفشوعلىيتض

مالبمىاالخرمولوضرسهذافيقوونألكيمزالصياحعكمامن

العماثحونيكتفائدكيروصجمنبعدمرجواتوهلحاثيعميحوغر
ءهؤالصرخلىطلبقفااوليستشؤونهمتججهيزنيشتغلىواللهالىمعيأكنشا

ينادىلكوذفالنياطجالبمامهافهنايعميكالاتافلةكاعااالصراغمنتبل

شايفكفيقولاطراىيشاهدإلنهوغيرميرمرانديقوقوأخرياحاجشالنه

ىالذرباآلخرمعرخوبتععأطركهاتحهذفيدبنصبخيامهمنيشتغو6خرون

وتمعمعمحليناحمكلئمالقهراومنالذينعمعزلكءأثنأوهوقنعمزحزحمئ
الماالماقولو2خرعبالحطبايولهذااباالكليصحواتذلكفمابى



912الفوافلظام

احدبهمحياليثرمنونمرويههأبداليهمأتعملاالصارقونومالمعذاو
اعىارمانميوساعشناعنانالاضامالىالةهذاعدمفىافتسغرهذمالحلبوإللحلة

رحالهمبينشهمفراونهديويخامهمينعحبونو6حمولهمالحجاجيينزليمار

ءالماجلبهذايبدألكومنايهموجماحالهيظتفمبماافابشقلدفهميحيطونهاو

االغذيةبعضرلطبخاقدينعهـباويخرهاظشيستفىتجالمكو6خربواسطةاوبتمسه

التطولغيرقالتىااالمحطاتفىوذلكالجهزواللحمزواالركالعدسفةا

لكرابهابعضيذبحهالذىالطرىحيامنهاونالمحطاشالكبيرققيشزأمافيهااالقامة

المجاجمنءوارفقامعمعثاالجتالةيحطوابدأنينامونوقيؤكمبونيشرءبعدالعثاو

بحاتيصرخالدولمقىامبهلىيسهرمنهمومنحراسششهمالهركليتناوبون

يقضونوالمجاجاومكنههربالبعداهكشاالكقولهمواالقىعلجاالضطراب

لهعنداشغايحرسهأنيسمصالبدأنيمونغهاابتعدومنلبافاامربينصدجتهم
بعصايابسةرأسهبهيفروعليهيخقضاألسابامنحدواالمجرهنهأواالبنفسه

أوحزامهكرممنقطعأويمتقمالوريشلحسنوهنالكةاأئماسهقععيرتخمدمعها
الزابونهاللحياقفيوارفاقدمافيجدونهللبحثخهمحابتمقاموااستغيبهفاذاذراعامن

بةهذمالفرمنوقليالماينجوبشأةمومونفيأخذوطرأللشعهرالواماتتعلى

هملتههوتجعمههوطوخدشيتهممانطعامعماقياجلىسأشامفلةلقاالنافاحالصوعلى

بثعأنهممتمامواالخدمهعنلسؤالايباواماعلىالسيدقىبللجيعاينرقبالفا
ظدمهمالقومسيدلعموفيقمادالوهناتتحقمسألقامنهمابذيتقربلكلنهحتى

اذاحمولهاحتىيإصالحيتظامرونوسيرهاءاشاقلةالقامنبعهالجاالجالةهطعوقد

وصثيراعهموسلبوممتائونيغاواليستغيثونومبربههاوقعواأفاتكنهملقاخابتعدا

منفلةالقادمايهدالبرطهذمنواالدارادواحيثالىمبجمأمرونوعلههنمايجهز
هاغربدفالوجهياوقوفهيقاالقلأوعلىجميهاطراككقبعهالقبانلظرموم

المقوممعنحظيكابماروأرضهمفيرأجرمالمروفعابرضبهييإصمموابأخذناالبعدأ



القوافلنظام22

ثهمإلعطالحجاجهالمقوهيإقناعوامالدعلىتنتىبةهرأوظاحقيقيةقثاتمنالهطوبهاراط
مايطلبون

لطركاوالمطوفينالمقومينليدىلينوهولمبالمرةالضمالةوافلافركجاطإلطو

جهفصوالمتاعجمنالمصائبعليهاأمالءثماواكرمهاأءشاانلأطهيدافىالضيفة

إتىأندمنينيفضلىالذينوءوالقضاالحكومةاريإبءالعضااهذأعبحائالنهم

رصفاالسيماالدوامعلىمنهمالسافكالطبقةهرشأنأوالصنارالذىامثغارامنالمجاجمن

أومشاجراتفهةتاياالعبأراتالطرطولعلىمنهمممعالتالذينيينالمعرالحجاج
منهموالعصبيةوذواآلخربخناقأخذالبعضالىأدتبمارإللمرةلهالقجةأساسهاشى

تلاضعيفآالحاجكانفانالةواطالحجاجنضدينالشجاركاناذأمالبونالغا

لةواالشإلالحذاراليهملرديعقبهبسرعة5ويدلسانهبرقعاغواالدةعيالوللةاالها

القنتصرااطمعشجارهعلىيعنفهخوانممنامنالحالهنهفىالمتشاحنالحاجهواليعدلهم

اتموالعياذإلوالنفاقالجبنأساسهماالذيناخةوالمدالملقلعبارهالحولكنلمساناليههال

يريدواذألنةصروخناحناجرينتترددارقيقحساساالذوىوحرممامجبل

شبطووحهرفترناحالمهاترههذهثالأمعنلسانهلطيروأذنيديصمأنخرافعليهبنفسه
مساترألمفىضميرهكانوانقل

حياتهمعلىفظعيوناتحامالقافلةيقطرقااليمونأنفيجبالصوعلى

فيرتجونتمسهمابعميرمكلىلهميمونأنللةقاصحجاجعكلىألهوعندىعمومتا
خارجهافىبرخهملرئيس11ومذمحةقيامههمنقبلرئبسأمنهمفلتهملماينتخبونوأمور

ذاحدثواقامتهااوقسيرماءأشافىفالقايحراسةيقومونبةلنومهـاخفرمنهميئيعة

نسليممنأولمأظنهوهذاصحالحهافيهأوفشسيرماونظرنيثىالمءأشناالمافلةقصادث
تقومالعسكرمنءخفراقافكدكلالحجازاذارتبتحكومةعلىومأمقومهمالىأعيزمام

فيصثىئنيكونفذالقوافلركابتتقاضاهامننحصوصةرسومدظرمحراستهافى

اإللهفوامنمضنثأعلىصحاداذااالاللهمالحجابمألضمان



123ارجهألىجن

ءإللماقدغصمنبصنعفكيفالماصنهعحتهبشربداوىغصمن
بتسيرالممكةهالحجازمحكومةأناتنكتبسذمالونحنأالسحعنأكل

الحرميئالىبقالطرالحجاجكلسهلهذماالمنيةفاذاعققتوجدةيمةبينالحديدية

السكةضيققمثللسكةماهذالتجعلزأناطجاةحكومناشجىبواسطخهايفينالشر

تعالىواللهلشليهاالقطاراسيربعوعسرعةثميئادسالتصاحوالمدينةالشامينلالتى

المالخيرافيهالمحماوكرمهبثنهيوهها

لحالىسقرألجضاب

الوجهالىمتىمن

رهنضايفيضووارهزيستقبلالحجقوهبىذى29يومبمكاليالىالجنابأمضى

اسطخضرهبعضوالسنيةالميةلرطبواسطةبعضهموالمحتاجينالبائسينعلى

يةأوالشهراليوميةصقمإلمرقباتالخاقاساتاالفىالبحثعليهأحيللذىاةقمأمورا

تحشقيلدهخضرهيحرهالىلكرالحاشيقاحملةفسارتاللةحفظهأصاليومظهرذلكفىو

يينويخرمصريينمصرالمنقطعينلمجاجاءفقراثيرمنومحهايماصماعيلبكعلىىاالميراال

الخاصةتمفةعلىافاسهمعنءبنابالدمالىبتسفيرمالسنيةاالرادهصدرتممن

عةلساالتبرقمنتصافوصلضحفظهاالوالدهحماتدولةضبهاقامشقئيةالخديو

وبلغرابعدلئةلثاا

ركابهوكمبمصرهو3الودافامالىاالجنابطافءالعثاالبعدصو

يفدولقالشروجدسمكةلمنخرجمابجردومعيتهرجالخالمتسنفىبئمنالمخيم
واقوسارقداجنعوالوداعصءوالكبراثرافاالكثيرامنارالىوكيلوحضرة

فضائلهعلىالثنله7ياتبنرمممبهرةيالعاو1دابهالساميةهمتهلهبئشاكرساعةموكبه



جهالوليايبئيى3

مطأنبانطالصربالسياثرااخدمتهووسارااللمحمودعاجنابهفئنكرنموفواضله
مهعندارالعظىثراالقبلمنتعينصرالذىفاوالشرالواليةمجىمكتووسعاد

مجرققالىبالمقافهلىلعاركاوصلوزالمجاارضفىمرقوجودهاهالحنابما

ةجدلعشلعركبالىصالمابعدويسمبرد72فيهايوهوامضىاليلامنتصف

طوابيهمعكرهافئلوامنوجلىبيةطاعلىيقالطرطولفىماصاللهحفظهوكان

ولماالبهأتثربعدهابقربالتىبيةالطامنبمائمروضربواجبالتعظيمءاألد
اعيانهافىكثيرمنكرمامععساانوحمرققومندقائمقامهاسعادقوجدجداقرلممن

نحوقينةكيرلااالمحسموصلحتىرممبهقاوساراالعالمحبشجنابهثرتاضظار
رقباللوروو6دابهمعنايضهمكرالهمعليههممومشاسملكومناالليلفتصف

شسبقشاليحعواقاوالدفتيوكاتهميلرلعضوابورالحروسمقمعالىالبخارى
فىكاننيقالذىرالرحماالمحوابوقىراهدوالمعيقالسنيةالحرسلأمايإتحرططشيتها

انظارم

انحبالادهلبالسأمحايختهفىالخديوىالجنابللبسمبرقاد83يومصباحفىو

نالموجودولالدلصقنانمعساكرهاانوحفرققومندجدةامءقادةيشوسعاثرلا

6دابمسومكلىفشكرم4اللىابجنابعلتودرصجةبعحفةأتوانراقدوكالئغرااهذ

ولةودرمالعظمىالعمداومقلملسلطانلمحجاللقااانلشكروالمأالمتنانتنرافاوارسل
هذالىيضنذحضهرلعنااعلالشنمحفظهقاالماعلىزلمجاوحكومقايفلثرا

جدةشماألتىحكومتماراقأوالتمقينظرحفظهنبمالشامامذوسةالمقدراضىاال

شفسارتضظماأعيالهاتاسنيقالشؤونماعيأوادرأصبعدانويدبرمعثخر
حرالبالمجازكلبالدساحلوهـمينلهقاصدقالوجهماالحروسقوقشاظهرغاعيكب

فىوبمبرديوههلخرركبمااللىفوصعلهاميال02سابالجدقثماوتبعدعنحمراال

برألسنرصعؤاالستعدااللالزمءلخذشاجراوهنالكنيةصكبارحماوصلت03يوم

المجازيةالحديديالعكةطررةالمنرالمحألمدينةللسفرمهاابعابلىمحطقامالوجمالى



يبالمدفيايببلوجهبيئ

لمنورآللمدينتأالىلوجصوألسقرمنصاا

وفيهادقيقة7وحثدرجةيققوطود1ودرجة63عرضيقكلقرارج

يبآماثمتواحدةتترعهمهسكماةيدشألبنوعدداهلهابيتآصحيرأبيننحوأر
ونحمذحعمينةممحليهاقلعةورامهاتاتمنيةالقريثرفعكلىوعائلقالبدبوىشمى

منضواحيهافىاابانالعركثيرمنأيامالجعةعافىصغرهاثالئقملجديقصدعلىلهالقر

ةالبرمدقسفرمكلىكبالحملرعليهايكاناهميقكندمايقالوجلقرنتوكايلىقبيلة

صحيدمنأملييخااآلنأماالعرإلنكلئدالعوايخهاوقفرقاالسواقتنصبفيهانتايم

يؤدالذىاظشبىوالمحمالحلىراماوايهامناتأقىالتىواالصواتمنوتجاؤالااليلك
يوماعشرخسةصفىاليهتقومممومنهايسالسومعارتهاوأغلبالبالدداخلبحن

المصرىالحملدرحالرجحطآشولماكاظديوالشركةبهااعيىاحدحطقكلى

يةنحيدالخديويلهوضباوالعقبةالموويهاثماالمنوماارخهانشاديينكاالمصرللجاجوممرا

ثرعيصلاماالحللنظرقاضحكومضعرمعطرففظمنمحالجهايعينوكانيضالهمر

عادشادارهيقالطرهذابهمنانقطعااذاحئالطرقيحرسونجندلهاوحان

لعليةولقالبالدالمحالدماهذ

معلمنيمونماكلأبثيأههلككلبااللىممدقوجودالجناهذمالقرنتولقدكا

كانلعئمافىالمواجمهافالسوارىوعلىبيونهاياتمالحرعلىرانرسافكنتفراخاال
ءوجهاءزهاالريانهاكأحتلىيةنالقركاالليلوقمذمالمدقفهقلعتهاطويخفق

تيمضلةءوالقامشوباءعاموخعوصأدارالقارهادونشكلمعايهارينقالتىكا

عمرهالمشماطولهائمةشحركةالبلد

يقلطريارتيجبارألديتراجدهلمحالوجصناالممرىالحملرجع71ستومن

لىينبعودربالطريلالدرببانعرثاتعرضذوسبباهالامحطةمنورىاطلى



المدينةافيلوجهيهط
الصلىاامجرلىافيعودغيهتمعنيرجونموالبغيرحق
فىوكانالبرالىاظديوىالجنابديسمبرقىلأخرشهرالموافقلسبتيوهفىو

الركابوالتعهدبحملةبلىشيهقبائلأبورفادةإلشاوسليمانارجهكلقاهءقانتظارمحضرةا

عليةمنحافلكبقامئرقصهتاحاشيتموسارادمعالهجناللهفركجحففالعاد

جندومهجنهمعلىعقيلعربنفرأمنينكوكسصمقدمتهموةالجمنهإلنعر

وعلىالعنافالمليهافوعصيقارعقأيديهمفىوشهااجنودلطءربالهولفمنالد
إللنقرزانكعهمنوتضربفرقشنهموأمامهمأغاسىقولصحاخبرتبةضابطرأسهم

خدمتحضرضائمكاموفىفىابموبههالتمساحفظهزالومابقلطراطوإعلىزانتمرهاك

بعاربدمسيرهالىوحتىيثىأبوعرالهواديقالفىماكولهالدرىمأموبعضوارجه
لتوقدكاالرحبةيسمىنموفيهحراملرأسبعمىءماالىولصفساعات

فىمنونزلموصرادقهفتصديفوممالشرلقديهواستعدتسبقاليهالخيامحملى
خجتهالىمعيتهص

الحنابقيكروالعصعهةاصمواصحاحباتالدففدرجمتحدولمالوالدقحفظهاأما
أفندىمامزلةناالرنسيىودولترالده4افندىانمكفاطهالرليسودولةالىاله

واحدمجرصالجبالطرقسصقاخصوصحيةبحعفةصنعتعرإلتطشيخهالعضوحليم
حتىلاشجملةعلىابغالاتحملهاواناترائهاتخزووالاطمنهاثمايخقمن

القلعواتمنمعيتهنكانلمنهوادجخلههنوكانتلكفىاسزحنهذهمناذاتعبن

العمنيةالمعيةرجاليئقدمهم4وخمهوخدحرسمنالخديوركاباحملةإلقىهنيضلى

عشرفةمسااظديوىيخمفيماالذىنالمالىوصكفىقحتىساماطةمذزالتوما
اعات

وادىفىبركبوسارالفجرصالهبعدالعالىمموالجناكبينايراولبومفىو

علىفقالسراليهومساباسمهبصممىءهابهوالفزازأنجبوادىمخجهفىقىلحتىبيززال

بئأولكراليوم



533المدينةالميالوجهن

نوعئظةوالقرالسنطنوعمناهاليشاروالثرالوادىيمرشجرهذافىو

فيهيمرلكذويمواكاواالراكوموالدلاالةوتأعهابرلمعصلفةامن

لشيحكانباترئثواقصيراخمهاالاااصرمماتشبهواواظروعلعوسجشانبا

قطرانهفىأوخصوصكئرةئدفوعندولهلحنظلواوالتتميالابتونياامئلمةوايخبر

يطأشرهيعملووالحنظلمعاشاخشباقونيدوالعربمنهيستخرجونهالذى
يتالكرعنبهغنىفىو4نارأفيورىالدبنلجهبونيفر

لاليقالنمالىوبهةوسارصالقالفجربعدامالىاالجنابكبينابر2يوموف

فزرالثرقنحواالرناعلىاالرضتبتدىءومنهادعالاسءماوفيهالنجدصميل

رطةأووقدوجدناهناكلقةالساااليامنحمثلهجملفعالمسااليهوفطعاللهحمظهفي

لتوكااليالدوياقتلمنارفيعصععراسخنابهلخفدأاصئماقكاااررشسوارىمن

تغلنلتكاالنهاتتفمالىالركابهاسيرفواامؤالشظارالوجهيدالسفرالىقى
التارجهذابعديشرلهسموهأن

الدولةيخالةنفرقومعهجدالوادىلىالىالهبخابكبيايرالر3يومفىو

فاتكالمسااليهوالمسافةركبهالقىمعفيهإلتوبهنرلسمفعثغخلىاوصلحئ

فيهءوالماامسطامننوعوالطحارشجرالبثارادىدهذاثرويمبمةادا
قيلى

وسارصحاعدأمنالدالصبححخداللهكجحفظهيخابرمنالراجاليومصاحلىو

يهريةصخرأرضالحجدفىشرفةالىطهشمعلىالنهاابوقامونهايوعقبذملع

للالاحروالجواابغالواالخيلىليرفيهاعلىيصحباو4جمرهايضخمورمامد
لملببهفافيهابجوادهيسرعكانالزكأحدسوارىانحتىلوارطءالحسااوعلى

هدبمانهوأذوجههومنصتهناأممنفقيتدالدمروأخذنكفاررئسهوارتطم
لخديوىاطبيبالحرسالحسنىرتوااليمأنراللفهأحتفوكاديموترهشعو

فضمدنايةاظصوصلتىباجزظوشبعته4راحلتهعنبنفسهفقذفيبآمنهقركان

92



المديهالىتجهامن23

الذيخااخوانهينفركحبجواثه6نوقئهأفاقتهالتىالمنعشاتبعضثممناراجراحه

مذهلمئلواسدادهمبهعناينهمالعالىالجنابرجالكرودشاومماليلالحقوا
همحهموعالىخرخهمحسنلهمكرونذاىءالطوار

الالصولىبالحطأفىيهابهابوقالعدمدخلبسارالعلىالدىكادالحبللىشماهدتولمد

فسمثاالكلماتدـهدصحهاهـرأ4يقالطرعلىركةمئصححرقبسيطاقرمحثمراومحثه
ةصداتكااادرىأالوالىلماللتهالمسذحرالتداشباسمءثماماانته

خحرهـخوقماالكجردالحامساضردكأصصاااحمححهاامبدلىطهإتاللئمافصرات
أصتوالصارأثوعثريمافحاااالردنفيهالحالدىإحشضاخالاألثد

رهادوينةالمدادحماعةتاونكدهادرأديمودببحدادالدعضاهححسديهاضاسا

الحليمةاصملدكرمرضةاواألشارروصوثيدوأالرجيقأصطرااحصمىوساروا
اشصغداحيثةسىاحباااللتهالمستححردملىلىححمللكداريمودكايعححهسداالدك

حاوالدىحركاصملالمحالمكةممحيالربةوتنةظةوس

منمرفهيقاطرااهدلىسبزألهالصعدادللصيدييلتهخارلىااليوفالدبن

اسالموالزهاليحليهلوتءالتدالحرامت11ائامامىيقرالطودلرعساكره

فىالديناحسالواجالحم4العثمبهأيخلهوامحدددرتاالانهدماحصوصأ
رشجرمالدىحطأسافةحارساتممالتىامعئاتهددالتكابماروهـ665سنة

ولممامناالأهـالهابلححئالوصااأمارسموضراصآاالكطأخذاوادىلكدداو
لوداتكردوأحمربشادثجاثاثخلمدالىلناوححتىاصرقامبدالىيئسال

فىواحدةزاذمولعحىهامعخخللراعجقاحأومحءسوداممةقااحانهاللماتتالحديد
طعىدثمحبعفعندغرقحدواجبلكمااوحكلالاراقمعةمماجميئاطب
عرصايرقالواداحرابااطسلسلآلهدهيسمونو

أوفداالنيراداللليلبتاداكلاعلبرمواأنجالواثرق



722المدينةالىاوجهن

أيضاوتال

ظثشلخاناجامنءكادالئالوقداشالعوبرريمردنوحتى

حرامدفقالمابيحهماوالسالمالصالهعليهحرمالمدينقاللتينلىالويراحدىراله

الحبلمذايراديغلهرأدواضنمالماحرناناالصالصحد3الطيهاماس

الفطافكاقالدلكتعروالعروراالسالملعدوفبلامنتظهرأجالتالركافىكا

ردوقدورصاراطجاإهاالبيمعودويهوكأمعابدابزخديدةمحممنلقالساشعرهلى

يفصرايثاحدكرهالىد

فرشتوادححيهتعلىاضرثءاسؤلةائةواحردـرأسالىاوعثااكلهراولى

ءشجرالطميانشلمحيةمرللسولليةاخمااحلىو4ءاعزصعنراحمرجاردسواليةصيأهـ

واكهـيعطردـىالداتضااادىافادياليروءاالطهتأاحاداالشتو

امهسحرحتىامريموشدلىومحيىاافاواتاحدلىرنرصارلحاواركيه

وعوحوححاطاشحرالحيهشحريموتءطديهوإلسحسثالدوادىمىيوادمطتحالى
وادومولىأفللىلوادوادىالمهصعدالمثلأغلدديحرردشدالءاطرفاامى

انشراهشجرزحوميهثجممهلىتئكالمطهطهرو4كيرومدرالهيرتدححححبا

االحمرالوةقدحرلوالدلىواحالثملىالىبقطرحدا01هاومنوالسنط

تاادألئدتهاسوستحلصخحرالتىساكردهرمهءشالاداحزأتحوأخفاداسواد

خااالوطوهل11منألوأخمردصوالحملصولهوشتعالىالمحالتهيلنافىنو

يزومحىالعزالوحاثهداكرثهيادايرحىوءطااليمصلحشهالدىهـصزا

بركاتهوضرأتهويهمحماتهالدىيناالمىرو11هـددموفمدجدركاب

السثاروجوهيشوىردامىشواطآالشمىعلهاقىسلاىا4الثفارهذدـلىداهكرذلعم
رعرسهاةالمدرسأرضلىبرلىووكياضهرياصمهوذكرالدكرالهلعم
ونسجهـاالألفرخهاوسايمالمفركهاومسا4عرازمرهاواصحخراوئمرهاجراط
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مابتصبباالءماهناكوليسوظاللهاوذكردانيلهادكرالمصرنعمةاطرلهيب
ظلمنوليسشوقىشحعىأوباشورشماعالحأحتىجسومنامنجمرقا

نعمبنابرلشهرفىالحرارةمنبهمايحيطشدهمنيكلدلجتبمأوطلحةعوسجةاالطل
وسجاياسلمصكةكروعواطفيمصقوأخالقمنفجهيوماأهلهاوذكردامصرهناكرداذ

اااالعراباليهاالبصلو6لمحاب

جماشثيراكبمفوجدنادخلناهيقمفالىوصلحاحتىدىالواهذالىينزكاساشوما

صلدفتئيرفبموفهاننياتغيرمعتدلهوأرضهالئحبانبقبعضكطرعلىبضهلموى

أرضهانتوعاتفىبةصحخركئودبعقبةبقالطرامنهوينتهىكبيرهلبهامشفاتالتالعر

لمساعدةاللهحفظهلبالعالىالحناالتغلرفبهالذلثابهاصمنصالسيرميهاعلىيصعبش

جميعهالركبعيءالعلياتهوالثاقبلغلرهوبترمهاالمرولىالحدبوىاركبقادأل

ثالعثبةذراعواصممالنجوةنمفىنصبالدىمخللىوسارلطأحسنمنهاعلى

فيهافونهامدجدأنللىلةقيتذاكتا

اركابحملةالئوارالدةولهدتلكرلمحوتحعتاالنااطكينايريوصباحوفى

أخذتمناومنحالوةوادىونهميبالذىوادىااهذرحفظمالتموساالحدبوى

ميلهبكلنحدررملىاليهفصدناجبلينلينالمحمفرقلنهينااحتىلميهجاعلىءأشالتتقطعالحبال

أحمررنذاتخشنرمليةأرضهواصمعاداآلخرقلبالحامنكؤفىالمايةلىسلجغ
الىالئمالمنبسيرالذىالعالوادىالىمنهفئلحئالوادىصهذااسازالوما

أرضهنتكاوانللاالالتأخلاونماتءشجرالطرداويمزلحيهالحخوب

صباحأهالعاشرهالساعةاللهحدظهاوصحلالتىإحابدااعلىلهرسفىومسبخة
راوضازندوحفراشمديررالمدينقالمنوسبجىطسعادلالىالهركابهاشغالروكان

السيادةوأمحابالفخيمارألجنابهمهمندتعيناللذىادكلثىباوالبيفالشرالحرم
حيةناالتمشيخكبدوالشيمحنيفمروالرةالمنورقكةاماويهلشحاتيالئر

والشيخسعدأحسنيدلسوافىالمدلحرمماخطباشيخاسعدهيمبراالثيخواوالىلها
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ديداهـةادارمابوكيلصمالححضرةوعزنلىيفثرالاطرماماهرافزدالديحيى

عزهدإنعرمشايخوشيخدإنهاوقاضجهاالالوشيحمحطةقاثمقاموحفراتالمجازية
حربمنسليمبئقبيلةوشيخوشيوخهأ

ومنئوالتعظيموالحيةبواجباوهنحوجمعامواتقدألىلهاركابشرشامابمجردو

لخصوصىحميراكالىوسارمعهمالئصحفظهفشكراللهبسالمةومهبيدجنلبمالعخيم
ضباطهاوأمامهاحضراتالجنداليادخالعماقفرقائنيفطرعلىاصطفتقدنتوكا

بماجبلوفودالمهنئيناستقبلالعالمحقليالجنابهاستراحبدأنوواجبالسالهءالدا

صحؤمالقؤمنأدابينكرذابئكرشاالكلمخرجوااليخاساللطفعليممن

واصدارجهةصشمنالتهاى7دربينإلبدابعالنهارالتمدلكحفظهوإضى

كاالعالمحمنهاركابهفىكانوخصوصآمنئلالقباهذهفقراعلىناتإلالحسااالوامر

منالخديوىخدمقالركابفىكانمنعلىالكساوىيعبتوزيمالكرهرأعيأصد
حسناتهيومافقدكانلحةوإلطواظجيةوالفراشينوالعكلمةوالسقائينالضاوية

بسفرالحركطاللهحفظهأصاليومظهرذلكبعدوالفخيمبهجناظالتبتهاواودعوات
بهاالرفيعالنتغالرعودخنابهمحطهآلعالالىالبيادةهـلوكاتبعضوالخديوىرىالسو

سابجمنمجارهالمدينتالمنوالىاليوهذلكءمسايقومنحصوصقطارلتجهزأعيكا

لنصبهافيهازمةالراويناواالخيلمومعهمالسنيةالمعيةرجالبعضومةوالخد

يناير7يومصحبيعبداامنفقدتحركالوالدةلمااللمحردولةرالجناأماظا
الجذاعةمحطةالىصباصاوصلحئالحضوادىسائىأاالولالقطارزالوما

كيلومر2بعدعلىالسنئجصرقطعتكانتالسيولالنألظرمااستوقمهوهناك

بلجرداللهحفظهولكنهالحادثجهذاتافرافياالعالىالجنابخطراوقدمنها

إللماطرتالىوسارأوقشقطارمهعاكالفروقبيليةهدالمحكطةولهوص

ر6مبفسهوالقطعالىمتقلهبعدأنوكيلومتراعشرينبنحوعنهاتبعدالتىالجداعةمحطه
الىالقطاراالولشأخبرسعوهأعيولذامينقبلتمامهاالممكقمنليىقأئالعاد
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اللهحفظهحماهفىالكلإليهودهديهمحطة

محيطافىصحغيرهفلعةضكلمملىرقز6االكماللحجرابالمحطقمبدةنةقدو

ءبهيرعليهنجهابنابجاوالحالادارمالجالهذهوسطللعمالددعمكيموناغلعى

راتدرافعةلة6لواسطةالماعاليهايصعدو4طاراتالمنهالتستقىالحديدمنأحواض

ءالبامذاخلومنلخحاهذافىةئبمالىالمحطاتخفىكاموالثأدرامولوولنشال
علىفغلينالحاعاكرالعدعضوالحطةعاليسكحماالىاطونصهاالخضااللمجروتىعش

دفاماالرفالشرئلحملاوددرفوقلدىداطيىإطرالىحاوعلىلدالحداصكةا

ءالمعافىينرلومهاراولبهاطيتيموحطةالحايةولهحرالدءمفردالولامادصيححد

لظبعةطبهالبعيلرأضاولدسهسملالحبزالعودبحاثوهنالعثنادحذحمىاصعاد
هاحراءاصماداءاموداالءو3ااكاءثىمهوهوأشه

ديوىاطمالىاالحاءايهكىلديالمشمولينحداامتىااللصلحاتاحميعآولتهدأمححيا

ىالدالعيدالسصيستعدلهذاانكلأخزحتىيا8يوآركضعمأسوماانتدحثثله

حهسبمااالئيعيددالمحلحيميعدمشأىانحمطهولصبقىموعدمحرا

رصماهاحالصاعىحابهاماجرجاهداشيهصاسأىأاوعمديةاطدامذلط

اأادإلهءادا

4االمهومليكعيهاوفى

هوعطمحرلدى1السعيداليهمامددلىدالالدتوموالالسيدلتيسلرجوأداال

اداللهلهالهمداواسدلوارأياوكاحينمارلمجنكرسدىأكرعحديسوالمحص

لمبوالثلواحاالركلىوكرملثحعلهاستودالدفخحعالمحبوبالدعمط

مارسولهدوتااللهيدىس4اطاهرهالبمعةدهنعاصاىوسميةالمالعتاهـ2

منجربماينلماسموعودعائمودبةوالهخالصاالصحادقمنالعليةيمخمائرنالذا
تخرعتهةءلمااالعابتقبيلاضرمتاداختىالعالىليموالعلما3احدفذكاأفئد

فضلمنيجعلوأنارمانممردعلىتاطسيةالعبالطلعةاهذهمجفظنللىتعاالنهالمح
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نساناصعنققنعمةونوالها

موالى

لسحابابظكأناالبىارسولهولىتعااللهوخرجالىرحغمدارمدللتد

بعدأنالديرذهحياقخطاكبضمعوتيفاالمطارطرتغسلوأنالكلفار5هذفى
بئلهكراالاللهاالبرهانبزالزأحهامذاوهللباوالديهالححرالسنينفضحتسبح

لملحبادهردهيوالث

اللةرسولطريكلمتعثالممثكورسعيكوسعيت4روالمرجمكأغمتانلىو

اادحتىالحارسنامبهبتآ4الثثارلاصوامتطيترالبحاصرفعلوتالمصطق

حيحرمئممفىحيصانموءلمنأراثوسمعلاللهحلألمنعصلىعىنكلىيم
اراألهايوسمنوأسالراثوسيرالحارأمطاراراالغيشمدلفىفاحرمهلفىكا

موافىلثيخحهوفليرتيربديكيسحىألدكليللحيهاثيثيهخلةطيقكطرأوقفتك

وهلهاوخبرهافىمذهسعتهمبروامثللممالهاأهلىبشهداكأااسارىادهذلىامكأفد

وعلىمتحلهشقدباوسمالتحليهصاللهرسولبهيالغيرمذاضرلكدىيدياموالقى
لمبرماداالولنالمدمهاتوخيرمقدمقومه

معكومنلالدكالىيردكيارذالسيدانممطوأنفىتمتحكدعدالتعتعالىألالحالوا

رسولهثوشعاملهعالىاللهسؤعت4يةعاوأخممحةأكللىكرميىااللبتكالمن

علىركوأدبحهعموحتهالسيرفالىلعتكعلىمعاركيثمأنشألهوجؤجلكا

ءعاجرالجرايكمجزوأدظاللهسميألىالذىنواالث

اللمحيافلدىاأشأرضهالىلم11الثالةعذدـوسطلىالمباركاليوموفضياهذا
ومنشمالهاالىبهاجنوكاامنوىالالبالدالتىهزهفياطممندبدىاطيقالطراالممال

ارمنواحكاولعودرمليهيهصححروجبال4يةجمرءغيرمحراالمحئردهابههاغر

لهاواليدسبسهولةمذاتتخلهمنأنهـاوالءالمافىنسوحامكاقداالفيهاتسوحمالا

جميععبادكبهاعلىممتأإفخمتاعلىكاوحمدبىركشكرايااللكفىكةاطعلى



الئ

الة
ز

ثه

دل

3
دث

رك



ينةالمداليببنإلو

أرضمنفليمحياتهميكفلمالهمماأرضهمطبيعةقفقدجعلترواالمصااالظار
الهالشبئايقدموالنباتفيهبلبتفحملالجليداالوفيهااقدوعيجالثلىمنازلح

ليتكبهاقامفايقخيلكذرجوفهامنفىأسمكنتالىاالرضالهذه41الحياهوازممن

الناستيهيأاصبحانالىالعربمنيهزائربقلىاليهمفهوتبشرهخدمتهبنؤوقام

االميننبيكالعاطرةوساللتهمالطامرةيتهمذرمنأرسلتاذاحئحصمن
لتكبرساالقياممنليتكن4وطنهوالديارأهلهدـهذمجرالىالدىاالكأرسولكو

الدينهذاالناسثرونممةءقابعدمالهتغلمبةفرخرالكربيقتكطروالدعوقالى
وماالمغالسالسلمنمرقاكانوفدصااالولىيتهممننكذأالذىيمالقو

بعدمونءوالقاشهمحايفالشرأفئوسارعلىوالهوانالذلقيودأرجلههمنفىكان

ومانالرملكعلقرنإخرمنأقلىلىونالمسواستوكاالسالمشأنفرامنجالكمه
ومالالدالمغربومحارىيماامرومحاهلالهندءاللغواسويدووالمرسواليونان

تييهبواينةالمحمدشرقالالدالصيئمنالثاقالقرنفى3امتدمليحتىذالثزالوا

ومانالردفتجهاملكلينحكومنهمفقدجمعتلةالبوالغريسالرقربااأاسا101

اقرطاجييئواوالفنيقييئلليينوالبايينالشورواينرالموالفرسواليونان

وممسنةنحوسبعمائةيضةالعريلةالطودولخهمواسشرتاوغيروالفرنحةبرابروا

الينكرهثارماصوهوماأأجلالمنلصحيحةنيقاالمدشراسرةدياجيرالممموكالمثقنير

الوجودونظاملكونرااااالتىلمضيلةحمرابنااالخذأالخالقاؤمدرعداعديه

ءأضاالدىرالنوهذاجوفهامنيحرخوالثتفاراديائاهذهأنبغانمنكانفيالته

علىالملىكتسقطهانتكاالتىالمظاأأيدىبضكعضرالتىالقويهايداوتلكادكائنات

أحقاشمذهأنلمظنمنكانبرالوسلىايقرونفىإلوشماالونجوباشرقاوغررعاياووسش

مذهبرأجمعالعالمبحبوحتهاقيرفلىالتىنيةالمدمذهتشئلجبالاتايموأجالفارمال

لطبيعيةبؤاولكبماوالطبيضاملعلىاخدمتدمرفتشمتذكرخدلعممضاخدلىنيقاالمد
قموالحالكارسيهممداتدمنتنتكانسافرأنصئوارياضيةوالنباتيةوالعلكية





3ه3المدينةالىالوجهن

والربالثرقيةالرالدولةممرانمنللغولقداارياأومعاآلنالشرقيةالممالك
فىوالعباسيينلىواالنددمشقفىييناالمونظرالىاقبلهادولةأعمرانمااليبلنه

رناعلىاالفرعماالينهوىالرفانومعارجرقجههالصناعاتمنشادبغد

تجوتالتأليفاألااأثب51ث4شافيللثبخسالربكتالمجمدنيةودونك

يئمحتالعلىبرهائىذالثبعديدشفهلتوالمطربالمعجبفيهقىىنكفالمابونر

لمسببلهئهجناواامتدينابهديهحقيققمنعلىوجمةاالسالم

المصطفىالىيارمصذارتوجهاالواجبمننفلااللياقةمنكانلذلك

ةكلشلهمفالمدارضمبلهـواناالعامةنسانيةاالمةخدسبيلجميعهاحياتهقضىالدى

ديئالفخميلةدالةالعدديئواتالمساديناالصاديئيةلحرادينالمتينالدينهذا

هالحياقالصحيحة

بتسييراللهحفظهفأعيباستعدادالخطالخروصملينايرمنالتاسعظهرايومفىو
اعةدابمحطةنهارأولماوصلالثامنتكربالساعةفىتةهدمحطةمنفقامالقطاراالول

مزفىانحوطولهكانالذىالقطعندرمظيناحتىسارالهو6511يلىااو

فيثيهرباليذكرالمدبخةايممنعيشااستدلتىولقاكرالداصالحسكلساللضقأوالذى

تلكاضقشالمطارالتىاكرةعلىممايدلففالطاجبالآتيقمننتالسيلذاموميا

لينهمالتىالطرقوالمحاوالمدينةمنهامجاركثيرقالمحمكةوشالجهة

شجرهويهريالسيلمحرىمنيبتدئالذىالنعاموادىفىأرساقطاواساتر

ولعلهابىالغرالجبلعلىقدبمةلحةوفيكنرمححمم4انعامعلىمحطقاوعىالسنط

أدرىوالعنترأبضاجبليسمونهالجلوحذارااعلىسيرهأيامالحاجيقطرعلىكات

هذاكانبماروشرقالمدينضعشعثمالكاديارعبىيخرأنسبالتسمياتنلهذه

وكانالسالماتحقبيلماالمشهورالذىبطهاإليمواقعةلهافيهأوكانزلهامنامنالواد
الىوصلحتىالقطارساشازالوماسرتهقالناسشبحديسروالالمالصالهعليه

جهاترلميلقسيااعصاقىوالحفرةاح
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لمإلشةليااجهايوينيبي

يرلبومحطقاؤسىقبلهالتىالحطقافىفقدباتلىاالالجنابأما

يافيهاجارعملاوكانبهاءالبناعليةتكلرةأالمدبثالمنوالىمديةوالحطاخمن

ومديريققناوجرطمنوأغلبهييينالمصركثيرمنفيهايعملوكانوساققدهعلى

يقفونالسكةآلحديديةطولكرعلىانشالصوكاالحبوبمايههمقدمبالفرحةشدفى

وقدكانينةالملىالىإخاالبدمنالحديوىالعالمللجنابواججالتعظيمءاالدمحطةصفى
عليهفظهاللحاعمايخةأصرطئالثالعافىالركابيفتشرقبلالخطابهذكرعددالعسا

اشافكنتالفخيمركابهكلادحافغلةأيضأيفهتشرقبلرطأوإخأرقزادواعليها
السكةطولعلىالحبالوفوقمناومناكنمنتشر

المدينةيلالحسرقلىالسيولأحدثتهلتكاالدىالثافالقطععلىرالصحتىومازلنا
هلهأئمعنهالققبقمميدناحمزذرضىشامدناوصاككيعزاتبحوحمةرةالمنو

هاتيكقولواالبمحارتتبمتتطاولاالعناقأخذتندهاوءيفالثرالحرمذنما

القربامتالتلفخامتهالنااذاتجلتحتىءاضرأاالقبةأدوارمستطية4ءاالرجا

ضرحأناالرواولتراوقمرفلئدواالةفزليونواسثراخأراولصدواافراحآ
فىالمينرسعادقالهومصدهـار4الاوسيد4راالنوارنوالىجسومهأوتطيرمن4الظدعن

رهاوابوأباطبالارخ4ابركاناهحعةبهاتتطقلتالجسومكاأنلوالاالمصارنجيع
ملبيةعيةاد4سم4ماالة

لتسبقيفهانجاوشحفمقوالقلوببظروفهارفشواحاالرصىكنصكملعم
الوجدانوحقيقةاتجنانلمسفىىكنتوهناالجنابثاذالىكابار

المحسيدسنياتوتسليماتلصاتظلتيارصوفىللساناافأطرمنيتطايران
والعينلعظمىلنعمقاوا4لكرىمالمنقابهذاقتعمتهيئقالىالحواسوجميعئناتال

الزفضاليهاإلخهاممعلجهاممتنةلهاالخهايةدهآلتىاسعا01مذالىبقهابشرشهىتفتخرعليها
المأمولالمحكايةرصمولاترىل

يناحرالهوبنايسيروأخذبيةالريلهاونخينةالملىتينبساليندخلىالقطارحتىزالوما

االهالىمنالجمدالعدوكانعردنهارأاظامسةعةالسارمقالمدينقالمنومحطةالىوصلند





هينةافىااريني

ساحهابوفودالناصكتظتاالتىالحطةالىديدىاهـيقالطرنبىطعلىرجاالوءلسا

عومانوقومندالمدينةرضاإلشامحافظعلىسعادةمقدمتهموطبقاخقماختالفعلى

كانواالذينوالمليهينينيالحسكربئالمأمورمنثيرومعبمبهاالموجودهيةحافوقالها

علىالقومئيةيتوبمرديوىاالدلماالجناألمفدماداستعدالعامالنظامالعييفومون

المضيلةحباونقياالشراشوحماونائبهالحرمحفراششيخيتفدمهمالمحطةرصميف

المدينةومفتىضىقا

دتشارفتالعالىاركابايذاالبرمححولاللمداعحرغاماالسادسةاساعةافىو
تاصححتىبصاراضاالزاومابعدكأمنلمثامدقالفطاتطمااقااؤلمحاددتعاقاال

الىفظمحاددـصحعدسعاالثومناشاؤهكلكانرصحيمهاماالنلمحطقارحبقافىوفف

وخهافلميةالهالدولهسالمالىله41جناوتبليعاالعغالمواجبرلتأديةالوابوالونص
حثغلهلقىالسالمواجلعدوالشرافاونقيبالحرمخصعدثنمالحليةمحومةاط

أواحدااللىجابهالىالحالظحفرهقدممالدبنالمدينةأعيانعلىوسلماعطاراالتممن
لسطيةمعيتعارطوالدبنراسكالاودولهالحافظسعادهخلمهومنوساراآلخرلعده

التعغليمتؤدىلتكاالتىيمصموشالعسالينانمورةالمدينةوأعيانالحرماشيخيتلى
مشديبلغعاالوهويةنعراالامىخلىد4ىالخديوهلسالاتخرهاوموسيقا

يمنابلمارشادىلباالآلنايمونهواللليقئالذهبيةمزامنعوشصنوعثرينارقما
الخصوصىيواناحاالىاوصملىحىساشأالىكلومأزالطاللقالعظمىاطصاص

الكبيرسورالمدينةاخلدكلةاحرااشيتهنصجممقدمقخيامفدكانالذىديوىاظ

ولقدكانلجهمرتهامحياخهمبصحوفاستفبلوهكاوايناسهالىكرمهالهبهجنافاستفبلهم

يهماصاليهميفدمونالميقالسعيةؤسلهروكاتالقومءلكراصافالالحدبوىيوانالث

يصوعونوأولئلىءعوالدعاالثناقأىيرتءمؤالوالحطباءالشعراقاملكومناراحنهم
ارشيدعلىامربوفودايناأتالينايحيلممحتىكانوالمئاالمثاكاسالكلىهاشاا

علىالمقامواكرأراتالسيعليهمأخههالفرقتالفوم6دابوممايذكرمنعيديومك
عتحدئينلخديواالجنابوبمرهينلصرفواشاكراعةبعدساوخيئتدا
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رةالمنوباررينةالعافىالجنأ320ي

أنورآلايشتا5الىباالخديوىالحالالجناب

الععرصالةبعدجوادصمهغامتطىالسفرءعنامنالعالىالجناباسزاحلمما

ذالمفتىالستااوفضيلةالبرشلةومعمديارالزيشالدامواجبثرالالحرموقصد

تأديةوبعدلسالمابلمناللهحفظهخلفدلسنيةالمعيقابعهرجالوإلشاخرموسعاد
قصدثمهةثرلرقامتبالمقصوواجمالخدىأديفلثراسمإلحرهيارقوصالقالمررا

هودارئمانالذى4الحرهشيخبيتقينةماإللمدقوجودقامتهامدنشاقوكاالوالدولةيارقدز

معسكرهالتمالمحمقامهحفظهعادحملتصكنهارضىانبنا

نحمنايبعدعنوكانلسفيةاالمعيةمنخواابعضالحرهمعتوجهشالىلىكنتو

بلمنلعادفدخلناالقدمساعقسيرأعلىبنحويةإللمالعنبرمجوارالذىكان

بلىواتحالةالمحارخرجنانللمسجدتحيةهةاصروضقالراوصطيناكعتينالسالم

أولاماهنةواالستالخضوعمننيكماوتمثلنابمنتمىمةالمقعمورمالشرالىاواتح

صالوجهفبمايحاذوضعالذىرىلكوكبالدامقاالضخعلمارمنمممتجالشهال
وهنمالعظمةالجاللذالهاتلقاعينبغىىالذبالمركزالنفسوضتلكهنايفالشر

نجضوعهواللسكبدموعهوالطرفاقبنجشوعصوابجموعهيوحاصىفكنت

مقامالىانتظأالمحهءاشاباللهدعونابعدأنوئتضميداالنامممألمحممالسعباراتشقع

فسلنابجوارممرالمحمقامانتقلنائمفسالناودعونايليصالذىبالشباكبمرأبىسيدنا
ولستفسالناودعونافاطمةووهناببابالشرقىرالمقرحائطالىانجهنانمودعونا

كانمهمانساناالماعلىنولخامئألمالمكينجاللةهـإنارددالتوالنحاجةفى

اقدهذمومهنفسهيىفالكلصللوعلىصةةالخاشعموقشالخاضعيقشبهتأثير
سعادتهمنتىبلغوغابالىوصل

أنهكراذوالطرمالععالقفىارةيمرقوجودمبالمدينتالمنواللمحمدسالجنااوكان





3إلاينورةباملدينةائالمبالجنأب

صثرفبؤداللهحفظهوكانءوالعشاوالمربوالعصرصمالقالفجرفىعنهتطعا

جمهاهقامةمدقاالطوطصهاواطفاءهاتساثرالمجرمالالقنادييقاساجخدمة

صالكناتجلةعيغيفةالشريةمالمأمورهذافىشيةسعدناإللدخىالمعيتماولقد

هظاعلىعمامةوسنارؤونلقعلىأحزمةعلهاونشدءشبيضافروجيانلبسالمرب

ءالسيدقارمراحرهورناعلىعيبعدوالبتولإلبمممنثرشهـإلدخوللئملحجرفاخدمة

وقلبوطرشمنخفضششذلقدمهةاخرالحجرقاالىبهغرفىإلبمنندخل

خضوعاينكشوحرومتظبانوجدومتأدبومثالوفؤادمخمطربققظ

الجنابلمذلكعتاالشقعوألبابشصببموعاوحشاشةخشوعاوبتذولقى
شرفمالخدمةلمحمنتعااللهمايسرهتأديةبعدوواعظاماجاللبكللسالم6ياتما

مرنقرأماكبعدأنوعنهااللهرضىطمةفاالسيدهجمرةالىاشآيةاةالجهـفىالبمننخرج

نامابموغايةكانيرماتصويستطيعانالواللسانوالجناننالمبارحالقر6نمن

وراحةمتألسروراوحبورااىلذاروحنافىدتهوقوقتجدكالايارفراعقجهذبهنشعر

دةوسعايكلنفجهاصنرىنا3وجودنافىدتنمد

خدمتهالعالىالحنابأدىيفثرالالحرهفىصالقالفجربحدءالثالئايومفىو

بئعمانسيدنايارققبةبتدأبنفاومحمقبرقالمدينةيرقالبقيعزقصدثميفةالئربلطجره

النبىابنابراممناسيدقبةئموسطهاولكماهاالماقبتسيدناثمالمثرققوغان

سيدنا3قبةنماللهرضوانعليهنولوجالمارزتجةنمالتيهماوسمصلى

الموجودهالمبابألخنموسلبقيعبيقهـالحرالقبليةبةارأوفىعلىبنلسنادناسيالعباهيطو

لللرصمصزيارالملميىأجمانموعبرممءالعطعاءاالمرابهايموماطدمههذه1
لمىأفرمايصدرالمىهانبوراشةالهضحمبصرجاالوالتكوروالسالمالصالةعليه

أنامالمدهعهماييبىانءاالمراءمؤالطومىاطدهذثفيطامباالتطرف
برصلوديهمرتمقابللطعضصهاالدايقوموقأملهامىاصأاالمدينةعفيهابعيديئيمونوقالي
صنولاليهم

88215تووصنهمىاصاملالنخالقرظزلطلقبرلقبةمذصجولر2



برزاإجمرمميئب



المنورشةلمدااللىالجناب32

رسيصالفابةتالباالمنقوشالنحاسمنوآجخدفيسنانارقسيدومقصحوله

بعينوالتافبورالصحابهمنكثيرااللهزارحفظهنملمجاهاالاضيضاعلأكامنوأظن

صملظامهاحسنمنرهالممار6همأموعلىوأثنىيةالمصرزارالتكيةالظهربعدولحيئوالصا

يليقبمافاستقبلسعادحافظهاالىيلزةالىلرديهومقالعمايةوقصدداراطاللهكجحفظه

عظاموااللهراالبامدمنالعابممامه

العالىالجناقصديفةالثرالحجرهفىالخدمةءاالثروادبعاعبصصالةرااليومولى

المسجدوالىالطفبيلاللهعادحثغلهثمرجمايمعيتمالسطيةمضقاضمعذمسجديافىز

يحنزائراستقباللىهارخيقالنحإوأمضىالىرجعنم4اطرديهادصلى4يفالثر
وأعيانهاالمدينةءرؤسا

صيلاوممرحمرهدسبديلىرمعرم4ءاثحسبعلىمةالحدأدىالحيرلوموى

دمعدجمتهسثبدعرسامالىاالههجيوقفلىحردلكلمحشيهزافىعلىيتهطرفدقطع

خغلىوسماطمكليهسلىانتهسولشآصححدقاخومحاعارتثعلىالدىكادءالىبحواددلى
راحمااكملىالملوكئمعروصزاوالدعيتةالىلووإرلالطبن

رالمعسالىثرحباحاكينهاصراللمحرداحدمتههىالسااجاءادااصدهةابوملىو

هلصالمابيفاضرارماطددحشيهزافىسثبالافىالعلبهرقيلالىستروايوىالحد

4قاتااإخطزنرفبرصهىوأميفاصراقدمزلالصمءاوالددواارثلعدمارو
المدينةأهلمنجاتااطلدوىالمرتاتقىنيصلىواللر4حاناتالءااسد

يتجهيزحملةةاعراعىرأوايححددلكءانمادفوءتوغبرمحرمحرثينوروالمح

ددبحةالاقامتهاطصدةظهلثدكانلهالبة5ادااايومداتئوكمثرادلمامالمىالهركا

دغلهاموسيقىوكاتاطبقاتابرخمنواالجاللعغالماالدوماآلمالمحثل
الثجيةاحهاشنهخوتخفماالالخدبوىعيواداحاآأماارأولياللوماخرليالحر





933المدفىرمط

فماالمدىالحر

لثرقالمحابكليلالمدينةوسطفىقعواوسلمعليهاللهصلىلنبىاوهومسجدالمدقلحرما
الىالشمالمنطولهمتوستحمسطيلهيثةعلىظرألىجميللثمكلاوهواطي

ستةجهتالقبلةمنالمحالغراثرقامنوعرضبعروعشرمزأوستةئةماوباط

ينقسمومرأوستونستةانشاىباباصهةومنسنتجزائونؤةأوحمعمترونمانون
ئطالحامنأعنىعثمانقبألمنوالمسجديمتدئحعحنواالمسجدسمينالىوضعهلى

أخرىجهةعمنلدساابدوهـحمةادابيئماطرللىوجهةمنالصحنالىامبلىا

المكسوالصوانممدمنلىقاشأقواصعلىرشجفبابمغطىجميهممالموهذا

الحصتىيعممونهووهوالصحنالئالىصحموالةالدهبءبماالموشىالمرعىمنبطبمة

أحدقملفيهاةأروقةلثاللماجهاتهجممنيحيطوالشاىابابالمحامستطيلشكله
ةالسحابتناطحقبابعلجهأرمعتأقواسا

يئوعثروسبعةلةلمثماببلضكلوائطهالملتصقةبكالدهايفالئرالحرمأممدةوعددبرخ
رسقالحيديةهـللدلشااباباخلمدفىويمهاضررقاالمثصوخلاد32مهااممود

مهااليحفظالقرآنأنغرمصريرلىيققالقديمةاطراعلىالمر6نلتعليمكتاباداوي
الحيديخرالقرأشاديهصىانيدريقالكتابرالثافىالدويوجدلىو1ألظهرفلبعن

والىانتوسلإلبيسصولهاخلالدمنحرمالبودخلاوطذالحسابامنشى

وامكةخهمميضاويالشريفالحرملخدمةالخصصيئلالغراتلءفربادجهةنهط

علىلمدرسةآإلباطرهيرلتنوالخصصيتالزمحزنجوارهوالىراصهم

لمواالنلىارشعحمهالشآثحرىسالافىااالهبلسردالس1

سءحماوضارالمحاحصدالونهءنجتراالخرياطهاتباقيأماالممرامااللمهـ
وخحوكالالدممكليرلألشحصمواااتاماالخملرعليىرامملحالثليلالزمح
االسانةف
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المدفىاطرم2

المحالشرقلمجلالعححنوسطفىوالثمالىواقالرفىاالجمااللئالثةومذهأظنما

عاليةنخلةتجحولصغرنخلوفجهابعضالحديدمنينبنبدرحظيرقصغيرقشؤرت
ظيرةاطهذهوقبلىالشكنهافاطمترضىالسيدهنالمهذافىلتكاأشنخلةانهايقال

لحظرهتقجت51هذءراوومنالمدينةهيممهازعئبعضهموبئرالنبىبئرماوهالذيذاسمها

شارةالمجيداعبدللطانعارقامملتىالشرقىواقالرطولعلىخشبالشيشمنشبكة

كةرواقامذاجنوبفىوالحرمفىقامتهنواصحالتهنففيهءسالل1أدمكلصصالى

مراطوالفى21كومسطحهامصطبةويفالثرالحرملخدمةالخصحينغواتلال

اللهصلىحمدهفىنتوكا4مزلنيزساأرنحولهسااالرضعئمزعرضأوفىتفع8
رسولاليهميصرفكانعدبنوالمتقاالعفاهمنقوو3الصفةهلالالموسلمعليه
وأدوذريرهمرأمخهموكانءوكساءغذامنميحايقومكانماصوسلماطحليهلىالله
متصلةأصضرمنهاىأخرةدالجموبكأمنالد5هذدـونحاعخهمااللهرضىارىالغث

ويفصلوسلمالتحليهصملىلنبىانهامضهجددوكاتالثمالجهةينفمناضرارهإللمتصو
علجهامجلسصفيرهدكةمحهالداخليمينوعلى4شرقايلرالالىبقطرالدكتينين

القليةالحهةفىتوجدالتىيفةامثرارةاللمفصوضاصمحزنجوارماوالىالحرهشيخ

الحرممنصحرقيةا

يفئرالتهراللينمامسالةويافعةالثررةحومالمقغردفيفةوضتالشروالر

منوضةرونرى3قرىينماللفولهوسالمسكليهاللهاتحملىسالريصولوء

عرقياثزوضحقكنالريافححلوعرضآ1نكوهمزأطواللى32تبقوةاتياضر
نحومزاعهارتغاالصمرالنحاسمنبزيئدركاجوفىاللتينوعثمان

كأفىالدرمذاصلىمماوفهالنهاثرفعلعاصتإلناسالدواموضقوار

بااليهااسلمواالساتيةرعدراالسالصبؤيدءاالافالتمحعصةحهةامدهحبهرتمأيخبئ
نيدرمممىاناا

ارروددركاسالمصيصدارأامرىدارتحطدارالصعيرهاللمدوص13

اايسووللوععليههالصلىأيامهمحصعةوكاتالصحدياله
احكطصوقىبىمااخرىابةوررو3





3يالمحنيلجريم01

الطبحبحرفمنهاماموالمجمالختلفةالمصاحوعددكبرمنكثيرةقرأنجةبعاتر
ذلموقوفوصالخراتدالئلبهرضننخنبهاوالمححاالجلاليدنجطومنهامامو

وسأيةوسمعليهاللهصلىيفققبلتهثرااضةالرغربصنوارالزمنللقارئينعليها
يفقمنالشررهاستقامقالمقعوعلىوسصنعتهاوجمالبهجتهاكالاشقامنأيات

الثانيةالسنةمنشعباننعمففقئامالمواالئيوموالسالمالعالهعليهوضعاجهقالقبلة

1يفالمنرالشراصلةاغربوالىايهرمةاايهعبةالصالقالىلتعالىاللههأصساللهجرمكند

الحاعودقةالجالفىغابةوعلىالماخرهالذهيةإللليقةالمنقوشمارظمنوهو

امجرفاوتسعمائةوتسعينغانسنةالمحالحرملشالعنمافىادالثاصالسلطانهدياتنارسل

رسولمنبربهنالذىنالموهونثسلقايتباىبهكانالمنبرالذىنمفوضح

وسمعليهاللهصلىالله
أفمسلحبهصحاعلىىالمسجدالنبوفىمةاطأساعملينااالشارقاليهوممابنبنى

هةثررفالواكزارالخطيببعدأنوشديدأالزصاموكادوالتحيةالةاا

قاووقايسمونهحضرالبسآعادخهمحسبعلى4يةلحفرقالنبوامنللخطبةواستأذن

جهةالىومالصحعدالمنرنملبجاصمناالعاواتبهتحف3كوداإلن

التموجعلحمدطاالدبلناسمبعدأنوالنبوىاالقدسشرفاالالمقامالىأعنىالين
رةووخريارفواراطجموضوعيفةاالحاديشالثرسردبهرمنعلىخطبتهعهامبنية

صكىاالنلتمتسلهمملنملةحذحعلىبخطمعيهاللهصلىوممق1
فيهممقالصيالمكصرفىدشالدىاطدحمكقووصيمأرخاتدرطاتألجتر
المحددحريقحرقادهداعلىدرحتأصامعلريةوكاتربىالالقلةعمودءحذا

لهموومحعاطدحارحوليودفنصدوثروصعمهوماممقماله6لمحسةلحعالىاالول
المؤيدالملعرنميرساطامرابيردلهانمايعنصاهـالمطهالمالثعلمنمض

مجدالىلقلالكطالمبرايتاىةالملكبدلهوعلهول6صةالتلئاطريقأحرفخر

إلمراطالىاتجدلوهابصاآلدالىهبزالوالءقبا

مىومواططةرالقاووفمداصليلبىاالقعىالجدلىاطرأتوقد2
يهةاتالمولةالهجرىاللثرالقرنيلى

13
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المدفىالحرم42

علنعماثحهيستندفىوكانالمسالينيرادالينبطةراواالوصلةبةوتقوبتوحيدالقلى

الىيديشيرممومذانبيمعنفالنعنفالنردعنمتالويقولنفيةنبويطديث

والتوصميفهمجييفهاليمنالفلوبتأثيرعلىلخطبتهنفيسردالحدفيئميفصالحجرقالثر

الواحدمنهمشولىخطيبآشهيالنفسفيوألفللخدمةالنبوىيرجدإللحرمو

ونكثيرءصولهماليتعدونهطبقآلزتلجعصوصالسنهةواحدةةصمةخطبفاط
فىاالمامةبونويتناامأمعدما26وماماسها8والخطيبغيابرطخندابونويتا

صائغا62وبواإل11وكناسا15ومؤذنمساعد63ومؤذنا05والصالف

وتعبئةوسنظيلنسيل075ومالئين4وسقائين01وثمجباوخياطاوخالةوط

االعاواتفهمفيهاوالخدمةيفةاصرقالحجرقابحراسنويالذينأهاالحرمقناديل

حمونوامنأنيمواشترطثرعاثنىنواوكالشهيدانورالدينللخدمةرتبهممنوأو

فيااليوالدينحالحايوسفزادوشيخأممعليهموجعل4وصفطهيالكرالقر7ن

وصلوفداآلنالىعمدمبدفىقىصالطيئواكالملىأحذتثمومنينعدثر6خرائى

شاتوصمححوصحةأوقافوطمتشخحىمانيمأالىزماناالبعضالىعدث

لحرمامةوأغلبخايسكنونإللمديترودولهموغرمالةاالستايامنسنوتأتيهم
مةخدفىوالقاعدةواالحسانالرذوىخيراتمنيعيشونوتباتغيرعيمنيالثر

ماتفاذاأوالددجميآنبحلىوصوظيفتهرعنومهموتمنأيفالشرالحرم

لالعوتولىمعليتبصزعووكزهعيشؤفىتينقرشئةماتصهصاطيجشالوكانا

عايشهمغيركايةتباشالكلصىقىلكلدأظدمةناالقىكرءاوهأنهم

المصنىعةسعطةاالكحثرمنواليشىينلاادجادالعجمى3النوممروشوالحر

قالله6ياتفهو6يفمنلحةالطوبفةالشرضةاسوخعحوصأفى6اشهيرهاهركهضةبغور

يبارحسطقأأناليودخلهيدالذىأنحتىنهوارونهجهاوحنحةولطافتهلظا

قالجيدىوالبابالربفىارحمةإلبو4السالمبابأبوابخسةوله

بواباالمذهوتقفلاشرقافىبإخسالأويللجرباوءالنسابلوالتمال





402بيالمدنجببمالجر

صاربوجدوالتمكنهعدعررضىومطسنقمنالفجرالمحقبيلءصالمالعشابعدعها

كاتيجدالجدعبلىالسلطانعلللوضؤمننفياتالخارلسالالمنلمالوالرحمةبل

بدمضهاعلىالحاجةنةمأ

فيهيادةوالىوممارتهالمدفىاطرمأصل

التىلةدشمكاوعلىوسمكليهاممملىمنسجدعلىاآلنبحتوىيفثرالالحرم
يادهارمعقسنهنازوجاتمرضىحجراتوعلىللهجرةبعلسالشهراافىفيهعليهاخلىد

تهوطزكنمساوسمليالتممحلىمدتهيخثرالسجدهبيحيطوكانفيهبدتزالتى
الشرقيةبعضفىوليةالحنوعالجهةواجهأزكنسضافالئعحكلنهمرضىوأمحابه

أذرعحمسةعرضهيقبينهاطروليظيغصلوكانالحرممن
جهةالتنهمارضىعافانبنودارعنمانتلصارىاالأيوبأبىدارلوكا

عليهكاتارنهماقداختلفتلشصوكاواناآلنىالموجودنانفىأالنوالتثرقال

عليهجردـقيهاشباكيفالثراحرماللةالمثاارعثاندبةوزاوحمدراالسالمفى

عادهدشيحالحرموالتحنهرضىانبنعنمانمقتلفيهاالخارجميهوبمنرحة
ارالدهذهق

اآلنالىيوجدويفسجدالشراالمحجنوبالئصكنهمرصىرل6زلمناوكا
فىببولهماحرجعللقبلةجهقايغهـقمنلثرفالمجرااتجافىللحرهصعقمالبستان

لىاللهرسولعملعباسارادالغربمحوارمامنوكانممرلديار6عليمكتوبضارجه

ىوكانالسالمبابمناخلالدبمينعلىوكاتاهـعبنانودارعىئموسمسليها
ارحمنارحمفدارعبدالبلىممطالوادجوارهاثماالتمكنصرضىكرالمسجددارأيغرب

أنوسإلالئسكلييحلىفرأىالمسجدعلىفتحاتانركاالدووهذهعوفافي

االخوختهجميعهافسدتكرأبخوخةاالخوخةالمسجداالببقينفقاليسدها

رةمالمفصوفيلخزنصحنيربدلسالمسامثيالهارالمسجدجدواليزالالتمكنهرضى
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فدالمبرماطير

نجطالمذكورالحديثفيهابهرقمكتوبلوحةعليهوموضوعالخوخهذهيثثليفةثرال

لابفىغابة

بعضوغيرحهائطهفبنىعنهاللهرضىعرالممجدالنبوىرهعاجددفىمنوأؤل

والمجارفإللجصبناوبيالجنوهلالمحقبهزادضدعمانأماقليالفيهوسعوطينهأسا
بزفزادزعبدالهبنعرالمدينةعلىاملهلهدالملكلدبناأرسلينوغاغانسنةفىو

وسمطيهالتصحلىالنبىواجأزاتجمرفيهوأدحلباالوجنووضشرقأالمعجدف
زابيكالمرءلعسيفمالحوائطهوشىوالرحامأرضهومرشدنماإخأرلهلقو

ألاسنالعباسىالمهدىزادفيهثالمرعصمنأساطينهوجسالذهبوكساسقف

شةفىوبيرسالظامرنالمشععةمالخليممرثمقيامأحمنبعمارتهوقاموستين
الثدمللهاتجةيمنلمويدةثرالمجرقالفبةونصرقالوالناأقاموستمائةوسبعينثمان

ثبئنهبرقوقالغالهرحموغاغائةلينوثاليقإحدىبرسبافثرفاالعرثم

المسجدطخرقتهكلىعصحادثنصتائةوغانثطنيناؤسنتستفىووئماغائةوحمين

لماالرالىوجهأديقرمواالمدينةأهل5نلمومحرزمثلهالراايرلميصةصبحالحميعه

بلغعجردماوتبثىثإلمرةألثريفةالمجرهكىأكالمااليقهاطرشىثئعلىشبئحنة
الذينعالهجمعالمدينةالىينملألناطالفىأصمصرمكباىقايالخبرالسلطانهذا
علىوهأحتىالمدفالحرمفىفائثتةمةنيشتغلزاراوماااحرمقنايشتغلىكا

اللذينلطواطمةاكخااعةالمجؤآنثرنجواوالحافىالقواماهذهدامأحمسن

المحةبنوافىومنهاأعلىأخرىفبةفةثرتااقبةآاعلىوأقاموااالنالىاعاحهااش

وأوقفحليهاقايتباىرسشكظجةمدالسالمالبمنالداخلشمالعلىالحرمبياتنالنر

مصرمنأرسلكانآيرأيشلهوقدالمحاالثقايتباىرسةدبصثرقوذمعىاالوقاشال

أسلطانممارماقخلالملىمذاولماوسعاسالمادإبعلىوضحواسارههذماءأشنا

المنتوشةالنحاسيةلقطعيالمضصافيئالخشبوهؤنالحيدىابابالمحاهلقلىالجيدعبد
فيتممنالتىبقالقديمةالمحرعةالصنامنالناظرونىألخرمايههرمنبلبةتوأوالهك





542المدقطرم

المنبرالثربفبينفيهبقوالثاقسليمالسلطانعمرهههسنةوعهدبعيد
ايممصكلىكتبالذمبءبماالمنقوشةءوشاهاإللمسيفساجميكقبلةقابتباىومدرسة

وقيفةالشراطجرةالىالالميابمنالسالكهدهيشاالثلشالجلظهرماإللخط

االخفرلىبترماودمانهاإلللونأعينمالشريفةعودالقبةالعلطاثى1صهسنة

الجيدعبدالسلطانأعي0731سنةوءالخضرايقبةئهمميشمومن5521سنة

ليماالنماعلىرتهعوثذلكنفلثااالىفيهيادةوارنهبعمارحمالتهخان

إلبارممبتدئآمنجديهبعلىارصفحدنفوقلتىوارضارشالنقومهوشاو

رهتحتهاسوالذىنحالسطروالمحؤفالملثالفتهدإلخطسورهالمحالشرقالسالم

فيهفوقصالذىفرمنأصتحتعسطرأخرومنأكثرتعليقأولكنهمنهأرعنجطأخرى

وايااروالمسجدقبابمحيطقبةضكتووقصيدمالبردوسماقحليهصلىأسيالنبى
ذلمكتوسنجطوشهمحابعضوآلمررسولهلدومأصهذمالقابفىتكزعلجهااا

لشهيرالمرحويماالخطاطلكأشذلنهوحسبكوضعهوكالقهتفبهالوحنفىعاية
بففيهاومكتالية51لهذإنةالمدعبدالحيدالىأوفدمالسلطانالذىبزهدىاللهعب

مهنتصونبونحيعتهصحناهقأتامالئمماحبمااللهليشرسولفىيعملئرسضينوع

هناكوليسثهمايخةلررهضرفطيهاضميونلعمااهذهانلحرمينآقاعيردفىوؤ

زمنلادكهر2النورأسالكاليصنأدخلماسوىكالملىبعدممنلمنيذكر1أش

تلوحقمأضحرلتبم511اططااطربريمصدألافحالفاصلصدبقعدراب1
التالمافيهاهدلمدقاياساطرمعلىيبراللهبمد3حوالمرخعاسمناعرطولفو

الطاللهمدجأاعرمبكرالمرنيطهاللهلمماح
ياآلراآلمالليفوزطاايربزعيدسلطاشا

االغامدهصادمادكقمتمنالمقالهالوعدا
ابابهذاالعطيووسيلئبابهمللعلوكالوسيملاق

الهسىالرلهاعاعلىوالتعوحيوتالأنلىابرباطرمكننةبارشالللعدومدض2
الىعلهافأوقصاطياةأتاضيضهابمامملىءاطرتنيرالتىلةااللماشرةالمحدمىؤالكهر

41الصتاالهامهدسآخرمنأدبحعى
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قهـاالجريماإيا

فتتاحهـحتفاالايومرسميآفىيفرلثاطرمارفيالالااتبتدوالحيداكبدلسلطاا
6231سنةشحبان53المنؤرقفىبنةبقإللمدالحديدالحجازالكة

لعمارمالتىمدقالتعةالصناصنفىأصفرغايةنحاسيفائنئرالوالمقصورة

أوبابالرحمةإلبلمجحىهةثرالوضةارعلىولهاإلبمعصيمصنةكاقايتباىقام

وموبةتوالشباكالحجاجعليهايسميههتحشباكالجنوبجيبحناإلمحوالوفود

ولهالمالثمئاكهعلىوضعشيدىالذىوحياقالنبىدفيقورنقيمعهمفىيذكرونهالذى
الستنائةداءعاللدرالهامةاالموعنديفتحويالشرالمواجهةفىاقبلةاهةأيضأمنفذاد

استقامتهاعلىوةفاطهالسيدةمقصورهئماااجيالمقصورقمنذهيتصلو

امثرقاونصفمنمزفةبكساعنهاوندخل4الغربمن

الشرئومنمترأ61والشمالىبىلجنواضلعهايفقمنالثريةمواكرةالمقصووطول

داالمجرابنيمنويقعظجةعئأعدةدعاالرزوايامافىومترأ51والحرب
ءارهرافاطمةالسيدةأمامقصهرهيعةالشرالقبةقواعدحزةوعلجهاقىالسقفارتفاععلى

الشرقومنفقطمزأ1الثمالومنتواصفمرأ41اخنوبمنفطوطا

لينبحااخلالدمنلىكرلمقصورقاتتنصلولحونصفأمتارنحوسبعةوالنرب

فنتدىالذنلماعلىخرجبيهمانيأقمقد6اخربالىاآلخرواااترقاالىهماأحد
وىجمةثرلحجرقالاىالمقصورقالكراخلدفىوينئيريماقوعلىةفاطهفيمالسيد

االولبيعرشهرعثرمنالثافىاليومفىوسمكليهالتمحلىاللهرسولبهتوكلذفانالم

وسمعلهاللهلىلولهلىأضااليومفىوالسالمالصالةفيسليهفنودجرذل99سنة

ولمالربالمحااسالملعالقوارأسعكليماوحيقبضالدفنلبئقبضما
ماللثجهفانبممنجاالىجرقدقنلملخشرهلفهنةآلخراجمادى33فىبمرأبزدتو

شمننماستأذالتسرفىعرلماطعنلوالسالملععالةاعليهسولاقدىالىراسهو

دفنىااصهمومفواضهربىنجمعروكلعلاللهصلىأيهاومدنماووكات1
البقيعمنلميةالةيةهـالهالراوبهرالسهااآلالىالصروتضها





742المدفىلحرم

كسنةالحجةذى73ءبعااالربومفالماتفأذلشلصصاحبيهمعفنبدأنعائشة

وقدأقممخلىعنهماللهارضىبىبمرذيتكبىمحراسهورهماصاالىفنليجرمد

ستةمنعمأكزازفاأضالعكأذىشكلعلىالبنالمنورةمقعرالثالنةطمالفبو

لؤفىللمسجدعمارتهفىزيزعبدالهجمنعمررةالمفصوهذهلقمنوأؤلأمتار

الكعبةمثلالنكوحتىالمتقدمروالمرالثكلعلوجعلهابعيدرغوالىألساسها

قبرأرابعآشعهةثرالحجرقالنتوكاقبالالناهىذهايتخأنمنيعهاخوفافىق
وقدقيلبرلمأمانأخرافىءاممااواممنقىبعلىالمعليمالفيعبسىنأنمموينممون

اللهرسولفاشخدفنشمعبهاوأذالمديخةلوأنيتوهحخليفةبزعبدالشبنلممرفيه

بكلالشكزوجلبنىيعذوالئمألنقاالئسكنهمارضىوصاحبيهوسمعليهاللهلىص
أدبظرالمحدرجةفاأهاللذكىلفمأرىأقبعمأنمنالناراحبماكساالاعذ

بأجمعهاالمعمورأطرافعلىحلقلذىاسعتالملكفيسنكانمامعوتنسارجل
نحهاللهرضى

كهئمكانوامشتغالبحاركانالذينالصليبيينأنزنكلرالدبئنوبلغ755ستو
بأساسهضلءأخرثهقببناالثرالحجرةإلحاطةفأميبفةالثرالجثةلسرقةيحملون

تتناولعيدارمانأنبحيشالبمنصحاردائىمحتىعلىصحاصاصحبنمءالماالمحمنايع

الذمحدرسواللالاالالهالفيهخوبيراالخفرمراطمنسترءالبنامذاعلىوقدوضع

واكنرجالممنأحدأباعدماكانالتعالىقولهفيهامكتىبأجمبةبهايحيط

وسمليهالتمصلىأصطمالنبئفهاوائىمكتوبدذينوفماالنبيينتوظاللهرسوك
حمرعرضهبراالالحرمنحزاميبآقرودعحفينمزارتطعلىالسربهذاويجط

السربعملأعيلذى01السلطاناصمهبقصباكقيهيهوبسنتمترآنحونالنين
لكسوةواملىكهامالسممنليةتولطيتكندولفالدامنسللكسومترماومذيفصمثرا

هةئرالحجرقالكمالعنوأالدستوربعداعالنيفةالمحالحجرقالثرايقوصلتالحا

عليمالعحالقوالسالمالنييارةجمهارقعندحاقدمتالرشيدمرونأمرانالخبز



لطفيإبنعمبرفينج



المدفىايريمري0000008
النحاسيةوالشبتىالمقعورةبنلبينوهوالسالطيئالملوكبعدماسنةمنوصارت

فىووالقبليةليةوالغرالشرقيةجهاتهاأمتارمنمتوسطقسعخهانحؤألثهطرقةاظارجة

الى15أمدكبيريفعليصصحفسمركريمىموضوحابخوبمنالماهـقةهذهبةزاو

كتبهاالتىالستةالمصاحفمنانهيقولونوالثققيوسفبنالمجاجيفةثرردآلا

عمانبنعمان

بيةالجنوالجهةفىوصعأوخعوالمضةالذمبياشمنبزمميعةالطرقةمماممذو

وثالتوشمشىإحدممهاهبيساللهالمشامنبهيرأفيهافانيفالشراوجهبليقاني

حابوجموعالنضاربسالسلومعلقة4الياقوتدوالزعسبالماصصحعةعي

وستةريفقمائشعمباحالمجرقالث

بيضةجممقلالبرالالماسجمرمنجدارالمقعمورةيشكللىاشراالوجهبلةصمقاو

الفبثماغاةذاتهغنهونيقدروالمرصحعهبلذااطارمنبهثصيصهالصغيراب
بسمونهو4ثمنقدرانأكبرمنضمتهيفةاهثرآالمجرالىلسبتهشرتأماق4جنيه

عروالذهبلوحاتنفىومومثبتبهائهوهءسناوعلماقهتألثدهالدرىإللكوكب
15أهداصكوكباوهذافينةالجوامرابهيرضنقطعةوعدثريئوسبخصينجمامحيطه

عثمانل6سالطينمنضانمحدالسلطانابناالولنأحمدظالعلطانيفةئرحجرقال

إلحوهرصعهبالمرلذابهمنتحتعلقوقدعثرالهجرىىالحادرنلةادئمبا

الراجادعىالسلطانالبها10أهدرىالدالكوكبأصنرمنالماسجمرمنوسطهفىو
منكبيرلوحوهناكجرلموألفبعينوارسنتسبعفىأحمداالؤلالسلطانابن

اللهرسولعداللهاالالالدلتىرالاليالماسجدأبحجارهجميلطفيالذهبمنقوش

ألشومائتينعودسنةننضالسلطسلطانعادلةوالعصمةاسمواحبةليهاصماامدك
يةلمجرؤصعيناحدىو

منهاربثنالتقدااالجوامرالماخرثرمنيمايهرهذيالشرالحجرهذفىو

ءالزهراطمةطالسيدعماإلماسفهاضوبمالكردانمثالعلىصبيرضد





942المدفىطرم

الؤلؤحارهاضدمنوارقىنبالثالحائاخيةالدمقعمورخهاعلىموضوعةو

رالمثالداناانالمرطأخرصمنوضودطمموجوهركاشعاليمافهلمجمالكبا

كبراناثنانمنهايمةالمرصعيإلجوامرالكرالذهبالخالصمنئمعداناتنجهاجدو

وسبعينبعأرسنةضانعبدالمحيدالسلطانايهالهطمداينمنهمانحومزطوألدوأحد
نبمذهوالمحعودالسلطاقأمداهماأخرانانانوشمعدوألفومافي

وعصائبمةالكرإلالجمارصحعةعياوحوعيالؤلؤمننمالشمعدانات

حشالجوهرهاالمعمنهةثرللمجرقااخزانامابوجدعداوهذصحضعيومباخر

لكوكيرذمشغولقتكنللجهاهرافينتاواةيلكرراجماالاكئيرمنلماخرفلتحشاوا

الذخافىثريفاتنماللحجرقالغنفقدقدرإللحلةووخالفهاواالقراطراالساومن

لجنبهاتامنبسبتمال

الجواهركثيرامناالزمانفىلهاوالعظمايهدونءوالكبراكلشالملىكاولقد

بهازوالقالمدينائثلنطاوالليهايداالشرارمننتكابهرأماايخنةخافىوالذالماخر

لسمهودىرماقدماالمدفىلحرمخائىاذمننمائةعشرمزلحاىسنقاحدنهبفىىلذمبقابنا

1رصسنةيرالمنصوزبنالثريحسنوتعهـذاالذمبقنطارأمنثريئبع

نضاطجرهكاعشرالهجرىالثالثالقرنمبداوشبثأكثيرأمنهفأخذلهلمجر

ممتينومابنعوعثرحداسنةبىارهاهافنضائىافينةلذامنعقبهااليحعىعايفةثرال

بينالصلحتميمبعويالاشرأحسينبثبلغبشنهالبئرالاهابعفالعووالف
بثبلغالذمبيةآثارهاأبوسننهبهمابعضاالخيرصمنممذااشترايإمئسعودوطوسونابن

أعالماليمالوهابمارداليهامحدعلىوكذلكيفقىللحجرقالثروردهاجيعرىألق

ائعضشكتوبمناوشسدلصهبهالخالذابهيرمنانبشمعدوأهداهأهوذخافىهامن

االوللجيهإشاوأمداها8231صرسثواعلكلالمذبالعبدعليها
فىشمصقمعلقةثذاتواحدةالعضةمننجفتينبتينقؤهـالمعلمشمنشمعدا

ياتوفىيفلثرنجاماوجماشمعقمطقةئالثينذاتخرىالوااهثهاقاالمحراب
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بالمدينةويييمعليهاللةبيته52

لحرمبايةلمالخديوااتيطكربعضباشاوولمسعيدالبلورمنأخرىاناتوشمعد

نمينقجدأقدمخهأدواليبالعهداذيفقللحجرقالشرقدمو6خرماأخرىاياديفالثر

التخيراتجزاماآلئارالكراهذفجهالحفظالخديوىالعالىوالدقالجنابابهادولة
االولحبىرمواحدققاتعيثلالسنهبشلوكاقيفةاشراالحجرةمةوخد

كبراحتفاللذونويملقعدهاذعشرمنلثامنالثةوالثارجبأولفىنيلثاوا

بهللتبرككابرالمسلميئايرعلىقوارفىغسيلهايفرقونهءوما

بالمدينةوسمعليهاللهصلىبيتهعليهفيماكانبحث
اللهصحلىبيشالنبىنمأقجشكللىاأيعموليةلحاايفةثرلالمحالمقصورقاينظرمن

محصوصإلصمإلبصوتسميةأبوابهايفكرفىوثةعائببيتالمشهوروسمعليه
فيهكانوأله4وسملجاللهصملىبيتهلببجاكانةضاطهاليدالسيدأنذلكافىبضفو

فىتسذمكلبةحتىهامنهأعييستطلعوسمالتسكليهعحلىنويهأتأليتعلىيطلشباك
وسمالتحليهليتسدموجودمصملوضعألنمعىيحم4اآلخرعنليتصاستقالل

اآلقالشكلنحوعلىكان

ئشةليتطقسمالالتسكنهرضىمالكعنماورداوضعهذاعلىساعدفىوالذى

عائشةيتلينهماصاثطوتكودفيعثائشةكاتوقم4القبرفيهكاثقسمباثنين
اوىالخلهتدالتسكنععمررضىفنادففراسابعنىلقرفضالادخلشحيحثار

ألعليهاثيابها1طمث

قالفتدأماالبهجمرتانبهكانوسلمالتمكلليةلىصاللهرسولتبأنتمذلكومن
بينلممأنسعدابنوايةرمنبستنجولكنيوبورا6خرونوقال4للشامانهحهمبعغ

نعملىيهفالصحابةقالواوسمعليهاللهصحلىاللهرسولقبضلماقالحيث

لمااآلخرالبابواخرجوامنارساالفعحلواعليهارساالالبابنااميطالنجلىقالوالمعليه
القومبهماللجعالمىالمالىءواطياااللىاالدمذاالىكورطاللهصفطكأنطرأأأ

ميىوهرمحرمعوحتىاالمواتعلىصياطجاعلىالمحأقطةعليمالتهرعوأن
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5ابالمدينةويبمعليهصلىإلدهبيته

فتحةبهانوفاطمةمزلالىصيقةبهكانئشةطشالسيدظأنردأبضآمماوو

القبرفيهقالذىعائثليشحنومزللينكانبالةذابنقولذلكيدبؤالمئلةا

زوجوحفصةلينهماماقربمترليهمامنوهماملكلاياندكهانتاوكابقيشطرلشرا

خوخةجمينعلىكاالمحليتهاوكانالخطاببنعمرلنتووسمالتحليهصلىاللهرسول
الشرقالىعائثبيتجنوبأىعرل6

الذيئبحيئبترالتاالصحااقوالشديدفىتدقيقبعلىالااوضعهذاعلىأجسرإقو

المسلونأحمعالذىلبتهآفىوخصوصلصالقوالسالهمواقفسكليعاونكانوايتحر

صالكلوعلىاالرضسطحدقعتكلىأشرتفيهوسمعليهاللهصلىقبرهموضعاعلى
عليهتقيههدليلبدوولوأوتومينهسينهوأشحرلكردهاولىاستنتاجفهذا

فىالموضوعسماعلىالمدبنةفىمدقحيانهارسوللبشالسيدفيكونوعليه

كاسبقدونهمنوكاةثبتمسمنبساطةشوموأيميفةمصورفالثراجنوب

زخالداطعهاوفواللبنقمبليآبائثكالمنزمحيطهامعوكانالتحضهنرضىزواجهأزلمنا
مقدارعلىكأيماجمكنكذكومنةالصوفيةسوحوالمإللطينبدالمكسؤالحرمن

االحوالمقحالأىلحيتعدكانماالهبحيثكنهلمحموسمالنمحكليهلىصبساطته
خرأدكتداقالأنهالراساقماعطاردشوقدوواجهأزوحياةلحياتهرئالضرو

رأيتاالمسجدفىخالهاالديفرأيأصرليداكفرتكتابوسمعليهقهاصلىفيازولمجىأ
أخهمدنتتوواللهاليفولالمسيبفسمعشسعيدبناليومذلكإليهآمنأكثركانيوما

رسولبهتقابمماىفزفاقاآلمنقادميفدموالمدينةمنينشأناسحالهاعلىؤكوها

ثرالتفاخرفيهاوالتممايزهدالناذلكويهونحياتهفىوسمالشكليهصلىالله
وضعهفىوفكرتبساطتهعلىنميئقالمألعالنظرالذاهذافاومع
الدخولفىالمحالسهولةداعيةوأبوابهءللهوامنقيةفذهلشمناكايفوالعححى

راتالعماقاآلنفيهمماشرعالمحالمقصدوالسرعةؤرقارمنمعوخفئالحركةوجاروا

نحلموارهدعةالقنامنوسمالشطيهصالاللهرسولعديهكانعرفماديةلا



أعضقمةلم بئببما
حوةبهعءيريبرظس 5ير5للمالمتراورشئ

11ءء1برنمثةلمجبش

ااءآآألح3ك
ااآللالثازرثيماثإلالتوتح6ا احححلمجمتأةةصىحى ءيصىفينزجمبلخيما

صجبهالبم

دنندز1بالعطالهإاثمصا

ءءئمصفيفبئةلمكلهوءيخ
ءسءفيفي



رهلمنيرااب531

رقاالموضعكالمنهتعدوللناعياضردرسفيهيرذللثيخأملسفىومنالذوق
مالهفىالغنىيرىلكوهنارىاضرواعنبتىوالالحايعنيادهزغيرمنمواضعها

وكبشقدههمبيننيعاطفقالحنؤوالشفقةدلفتقبتهاعيالمنءالمتهرابهابساعدفضك

وعودمدوومشكوروشاكرمحبومحبوببينالكلجفيصهأفثدتهمقالحبة

العملىعلىيتحدالكلوءابنضاالتنافرواشياطينوغوتطالحععواملولفئلكوهنا

ممجعضلوعوائدمكاطبائعهماختالفعلىالناسوبهون4ااكلالكليعملولل

أجلهاوامنجدالتىيةرقدقاموابالمأمويمونوناواذ4وجودهوعهالحيانهتسلواحد

نيةنسااالخدمةومم

المنورآلالمدينش

4يربلهجرةاقبلسمىلتوكاطيبةسموالرسرلاأومديحةالمدبنقالمنورة

دقيفة55وكدرجةطولعلىواقعةومتر916بنحوالبحرسطحعنلفعقى

خثلعرضعلىأعنىءخطاالشوائمالدقيققمن1وهدرجة43عرضوعلىاشر

درجة82تصعدالىالصيفودرجضرارتهااساواسوانبينقبمانوجدوالتىدرا

لصفريالتحشاحمسةلىواصفرنهاراافوقرجاتعشردالىءالثتافىوتزلسنتجراد

الثتامزمنفىيتسكندالصباحمتجمدالىأءالمافجهاوكئيرامايرى

1يبسإقىيقالمصرةالكلعنيترسكرفةطةأنهمنبعخليهذهبماهاصححواوا

بهوديتهمولنافىمعرخروجههمنبعدلقةالعمالمابنوماالذبنأنفىلفكرانلناكان
لتكتشفقومهفرقاتنأرسل6فلسطينالىيقهطرفىموسىأذمبمالىمنقوليدمايؤ

فعمرانوعليهفيهاوأقاموايبساشفبنوامدينةموتهبافهيواليهافارواالجهةنلكله

قبلثريئوعواننتينومائتينأوالفنالمسيحقبلوسمائةااسنةمنيبتدئالمدينة
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تجباسالهامنمستعمالكاانطيبةلعظأنأقولانيمكنغذلكوعلىالهجره

يفأياأمصرانيموفالبدسالمالا
قائمةاالشمتصرفيةوجعلتالحجازبواليةيبملحقةعهدقرنتمالىوكاءعيكزلواوالمدينة

فظوالمحارماطيخشوهمااإدارقشؤؤبقومانوفبهاعامالنكبرانلجغنىكابنفسها

ويتبعالعليةلالدالدولتمفىالسلطاااالنالصعكربفالتىالسلطةيددـفىاالضروهزا

ودوارمصوالفرعالجندلودومةوتماوالكورينبعءوقضاالوجعءالمدينققضا

فىووخيرخدكوومدفيكحلوارملهوالسياينصعروقرىالقرىوادىو

شحاتثريالاسمهإلنالرقضاياينظرعيشملثرجملالمدينة

المحلوبلمجرانلغلبمباواالجنوبادجعدسعوادشاوسطوالمدينشبفية

رأيحاهمابعينهموفيهابنيهاالوشكل4بيتأل31نحووفيهايبقمنهااقرالمحاجرااليهامن

الحرممنهاحولكانوخصوصمأماأضيقوشحارعاأصغرمنازلهاأنرالوجدةبمة

وعلى4جهةمنتنقيخوالملبنةعلىعديامتسعانحولمميدأنيمونيجبوكانيفثرال

مونهيوالحرمغربيخةالملىفىرخشاواحسنأخرىجهةمنالحرمالىوصحولاسلهسه
علىقلعةفىفظةالمحابهامأنوليهامباأحسنوفيهاصاراخهاأطولوممحةالسابحاره

مشفوالهاشملليدالرقمزلحاصذمابرأيتأفىكرهذومماينبىاخلىالدروا
كلوكإوهصنامنوهىودقتهاصعتهلأمامممإمتآلجاستوقمنىبالبثةاالوالممال

زقاقمنمالحارةفىوالمدينئهـإلمرةلقطعتعكنيتقداالبدهذمالصناعةانأقولأسف

المدينةادقدأشوكان3وعليهاللهلىارسولالئموالدعبداسيدمقلمافهخليد
منهمرجلليتفىالنجارلنىمنعدأخوالهودفنتجهاط2لهلعمقاالسالمقبل

أسعدزاللوفيهامماالطوالزقااوءاالبواتسمىلحارةوهذمابغةالنالهاي

زقاقوالبقرزقاقالحرملثمنهاقأزقةلضيقهايسموخهاينةالملىوأغلبحارات

زقاقورالبدووزقاقميهدىالوزقاقعنقينىزقاقواطبىوزقاقالخيافي

زقاقوانقماشينزقاقوبتبرالزقاقوياهوزقاقبهجنوواالكاوات
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اضأسىبنلمازقاقوميناطجزقاقو4رحيد

الحرارقيمتلطيفعلىكثراعدوضيقهاياظيفهالمدينةطاراتحدلصوعلى

المصرىائبابمنببتدئيخةالملىوسرقرقبالدالثأكلبفىكاموالشأنالصيفزمن

فيهجملينللققاالمارةعلىيبأيقطعهمزققر005طولهضيقشارعفىيفالشرالحرمالى

يارةاروهوموسمارجبىوالموسممدقالحجدتنحصرتطفيهوالحركةبعضهمامع

اتواردالسيماالخارجةاتواردعلىارماالمدبنسدرةونجاالعرببالدتيقدؤا

والسبحيةيروصوفيقواطوالقطنيةقشقااالفىالخصوصوعلىاماصواوالهندجاو

والهنديةالعجميةاالعةلوالسجاجيدواطناسطوالءوالحناليضاالواللي

لهاالحجاجابتياعوانمامصرفىوللصكةهامنأغلىاوانماضوليةواالليةوالمر

كرالتجاراتأهىيهألبلحوتجارفامذمالجهاتلمرشنىوسهواقااسكةاسبلعك

افرصنفامننحوسبحينجتثيرةيهانحيليموالبساتينمنثيريمفيياضواحيهاالنوأوسها

شيموالسبحدلحتمفرماحالوةيموهوأرىالثمالجلبىثمالعنرسلبلحاوأحسنها

بهيلتىثمخيطفىينغأنهىتجيبزويهفيةءوالحراالمدينةلينالحيفجهةفىنحله
أقجخحارجدكاكينمنشيثأينامنهاشزواتمدالشسىفىيجمفزمنآماثمالمغلىءالمافى

صملىالمحالنبىيسمبهاو4يسردهايثباحادتجارتهووجباخاوكان4بالمناخةالمصرىلبابا

منيتحونالالقوهأنعجبحشمنالمتهدمةالبلحليلأبعضمدحفىوسلمكليهالت
بلحأمنكشزاناوفللمياهذايفتيناضرايديهطوحىارسولعلىبذيم11

رفاعداةورصصولهاللهعلىالجرأقالتمولأساسهامصيبقالمساليئأيتهوأوايثأحادال

ييعونوالماتثمخينخضأوبقينالىالباعةمنغيرمأخذهذاعنائالقالتهبهاارجل

إلدرطليبيعونهاصصنواكدرم05شهازفزالرايهلةأمادرم006زنهاووإلليهلةابلحا
أقه021ردبالوارد002رطلواأوقية21أو11وهو

عارفحواالسالمشيخلةكتبخاأحسنهاخبحاناتكثيرهيمسةالمدوق
قيقهاوحسننهافقملغالدلةنةخبخالوهذماالفبلةجهةالىبلجربابقريباتن





552ابنورةبئالمب00000000000000000000
فهرقمنناحوشهاوسطوخرلفاالجمىادلسجالوأرضامفروشةتبهايموشث

ولقدتابهيم404دهاعنعدااليقلتمينخدكتبوفيهاللوضوءفياتفيهاحارخام

مكتوسبالخطأشحارفارسيةوهوكتاباالنادرمماصناعةاغرافراينابهاشيئآمن

تهاعقودظاالصناواتقانجودقالخطدعجبمنبينانحنولمآلشاهىالجلليضاال

أنالىنظرناحضرضديرالكتبخانةلمتودقتهاصغرماعلىحروقتنسيقوحسن

يحهؤرناشيئآببهشالطرفلهجدكأماناهارقالوعلىملععوقةبقاكاهىامحتاحرونحا

ايافصلثمالكتابةمذخبونيمأخهئمكاغاأخبرناعندماخصوصحأنعتهعنبعجزاللعانو
أخرىرقةوعلىايلصتؤئم4بظمررخهاوعن

ولكتا9654فهاالىدومقدارالكتبعوللسلطانخبخانةيمإلسالسالمو

لةتجايموفيهاتبةوعيجميلةأخهااالمالظامخهاوأقلعارفكتبخانةأصعشمنكاتوان

زقاقفىبثعيرأعاطكتبخانةأيضاوفيهاابم561بهااالولعبدالحيدللسلطان

باطرواحدهتئمنهاأخرىالتكتبخاهاكأنللغنىوقدكتاب3602بهاالحياطين

ألفكتابثينببثهذدالكيفدرجموعولككتبذمبصائىبنفافلةعمان

ظاملهاواحدقوصدارتبالهذهصجمحتورأللاالنادرهبالمن

كرأوالمائدقمنهألفعذلككانلىنحصوص
مطبعةخلىيةوالعرالزيهةةالللهرتصدرهنواالمدينةيدقايمحهانقجوالمدفىو

عدمأمونيغالعئالعاضومديرماحفرهرهاولصد3دمناكداص3زباوا
كانماصوالشرةاليوميةتهحرشارحةبهااهالىاوجودالجنابتصدرمدةوكات

لحضرقمديرمامارأيشفيهاقصيدةضمنومنزاأونظهاخالممالسنيتنلذالهيقدم

مطلعهاقالومهلقدالعالىللجنابخهنئة

سطعااسعالهوكوكبالسعدفىقدطلعاءأفالعلياالبدرفى

مبادئلتعليممكتبأ1ممهفيهاأناالالذكرمايستحقارسالمدينشنالمدفىوليس
والتفيرالثقهمنبسيطءشىالحرمقريدوالذىالبسيطةمالعلى
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القائوفىسلبمانالسلطانعلوهومنالمدبنةخلداأحدهماشيهانمانحماينةالمدفىر

تباتعيلهاباطاتريممونهاوالباقىيةالتكيقالمصرأههايات8وفيهاإللماخهوالثاق

زيئوالمعوءالمقرافيهامننبيحاجقعنالتققليلة

حدالواليجوزنحواثنينكيعزافىتهظردمكتبلغحرممثلالمنورخرمواللديخة

وتعظيمااللهاجالفيهلعميدا
حمزسيدناومسجدءأشهرمامسجدقبايرهاراتيمعقوضواحيهايضةالمدوفى

لنىمسجدوموأوتكيلومزاحمسةةسابالمدينهفيبعدعنءأمامسجدقباتي5اوا

ايهااينشكنددخولهللمدبىالغرالجنوبفىوسمعليهاللهلىاللهسولالص4االسالمفى
ناقتمركاقجشعلىقبةمحنهبوسطوعبدالحيداالولثالسلطانءوقدجددتارفهق

فىيوجدفانهحمزهناوامامسجدسيدمكةمجرشنفىيهااومهقدحيئوسلمعليهاللهصلى
لممينالىينححلتالتىلواقعةمشهورادىاوهذاأحدوادىفىالمدينةشمال

حسنأ7لاللونافيهاوأبلى4ليجىه3سنةشوال51فىيئوالمثر

وشجنىاالنبىإلعيةفيهاركسرتوسمعليهاللهصلىالبىمواستشهدفيهاسيدالحمزه
رضىعاثشهعنوردوقدوجنتهفىمغمرهمنقتانخاتودلسفلىثفنماوعوجهه

ليموصماتساصحلىاللهرسولوجهمنالحلقتيناحدىنرخاحالحزعيدهكأأالأدعنهاالله
قةومناكالئشيئقطساكانف4ليةالثايتهثمسثطتاالخرىشعنم4تديتهفسطتطت

السنيخهسقطالذىنالمأكايزعموفىصغيرةرهحةبهجمريهاالسنااللبةينا

نولفيهالدفنهممالخىبهعةلوا51مذءتهابعداالنلىالمدينةوفدكارأمليفثرال

حمزةففددفنولجهصرعواحيثفنوادااللقأشعهموسمكليهاللهصلىاللهرسول

نظتلذىاطالىاشعرتحمسجدهالمصرعلهاقبةيافالقبةاآلنالىعايهالذىمصرعهق

اشهذهقتلىالذينءوالقبورالشهداومناالولبقراسلبعدلماعبثليااليالجئته

صخرىوموجبلأحدجبلثمالالالىالوادىدنهايةووسبعونيفدوعااراى

يكلديمونأااللالدالربنخترقالىلحبليةالسلةالمنكاومووانتالجرامن





000000752المنولمإلشة00000000000000000000000000000001
يهلومراتىستةلغربالىالضرقاوطولسنعنهامنص

ذايمرفيكانالالغرقدقيعالهالوعظجةنةمينلمعخدالمسلهرالقيع

جمينألتسطيهمارضواناملكرابةلصحاافممنالعشرقأنحوفنملىولشجرامنلنوا

الحسينسيدنامنالبدينازعلىناسيدمخهمالئحليهماتةالنبوليتالثيرمنويم

لبقيعلوكانالعباسقبتسيدناقواالخيراادقكجعفرالحوولدعدالباقرولدهو

ارهابيونمدممارةكشيقباب

ومسجدبتلاومسجدلفتحاومجدراتامسجدركةالمباالمدينةراتاصومن

أمامالمائدفومسجدءقبابقطرفىعلىومسجدومسجدالغمامقاإللماخةقياال

بارالحارجهوعلىالذىشصلىسلءراوومجداالحؤابجهقالثرقمنالبقيع
وةعرنهمسجدىلشاالبابامن

مالكبئبيرأيىولئراالعوافمنهاأإلكترةمنرنثريالمدبنةوأهل

لئروفيهاراالسالهصدمنهافىالمسلمينثربلعانانناشتراماعمانرومتالتىبزو

المدينةأهلوكانلزعروةوسرفاطمسووفويرالبورصفيدورالعصاسيةوالقويم

زوخهايسقباميئروينوكبارالسلهلىكايناالخيربنالبرءمابهدوذمنبقالسا

هوخلينةدعفابنغاتمنوسمالنحليهصلىحهالنبىفييطوقعافايسراردوسالحاتم
اللهدرسولسنكلشهوكان6عمنبامكلبهارقشتحوناإصهادلوأركا

مسجدقباهتوجدغرالتىءرقااريئالمنمدارسقياهاعليهالذىالمدبندءوما

بأعيأجراهاالذىاخموانعالىدسبةءرقابالزويميتلذيذعذبوماوما

ررقةرقاالروكادبسمىالمدينةعلىلهعامالكانأنوفتعنهاللهرضىيةماو

هذهءويكلدماماناهذاالىوالألفيكالملىصعنايةمهضعوىهعيني

الىيسيروماوهاالنبىعينونهاأيضآءقبافىعينمأضذمنمجرىالعين

جهاتقكثيرفروعالحرىهذامنتفرعوقدمتياءبنامبنيةقناةقالمدينة

منهاءئمتاربكلالعثرةشحواالرضسطحعنلشخزاناتلهابنىوشةالمد
33
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جمرمنبواسطتمماللمالناصوقديزلالمدبنةكنمساعلىويوزعونهءالماالسقابهىن

نظيفةالعيئميامعذهأنبهذاقىىوفيحنفياشمثبتةمنجرارمفجائونالمجرىهذااد
قتحصلالتىبثةالمحاالولباالمدينقكاتعرضهعدالوحيدقوموالسبايرثعنبعيدةو

يخبعووجدةومنىمكةمثليخهاءإللمايعقدالرلمالغلمناالخرالجهات

4الفماتالحمأوائلفىوقدتخرتيئالمسدءااعىبتعميرمايقوموهنمالعينكان

23سنةمسليمانالسلطاعرهاحتىشدبرضيققويالزمناطوالمدينأهلومكث

وألحقهاإللىلئرالنرواشزىادخانعيالسلطانبتعميرمافأعيسضةالسيلىجرفهائم

وماأبضآلحقشبهاقدوالزالهيتفاشترالعئماتمصطفىاللطانأص1911سنةفىبها

صحلحهافاصاالمدينخرحاصرالوهابيونولما2139سنةسليمالسلطانهاضاالحتىزا

جزابهيرقالحنفعهةالفائدعظجةرتابماالحيدعبدالسلطانهادجدنمالشاعلىعد
التمخيراه

الخيفوعيئسلعجلبكركهفعيئءرقااراميناالمديشكداضواحىلىو

وتجرىومماماتالسلطانتثمبحوارقرحمزالوادىوعينالدينةعواداوتجرسمن

رجهاطالمدينشنبساتيننسيرالىنمبهاومحارالرعانهارفتطهـسصالمداقءقبامن

ووديةالدامنهاحديثةرالسهمنلفربميرفاحدائق3ليةثأاااللحهةالمدييوجدفىو

يفيصوالززبةووالفيروالطرالوبهضعيعضوعةبخحاويحوااووحديقة

السورخلونحدانيةوالماتيعقوالوالجوديةليةاخوا4ءلرصاويثتوروالد

وذىءتجاجهةفىوالنخيلكثيروكربسانينالشرفيةالجهةفىووميةارالحدائق

ديهارعوبنثمرهاواالخيرقمشهورهينوالبساالمزارعمنثيربمشعوالعوالىالحليفة

رشوفواظبوشوشةأاتلكروالبيحلقرااقنبيطوانبلكرامثللخضراواتامنع

لخبزواوالباخصولياوالرجلةافاواابللوواوالقرعانموطةوااذنجانواليخيةوالصرابلميةوا

والموزنباوارمانواوالخوخوونوالقاابطيخكهفاالفاومنونىوالبقدرالكرفص

هيرالحبمجباالقىمنوهزلوعواليموالرتقالالجونواوافر





502رةاينويخةلمد0000000001

بساتينهاالىبهاترالتىلسيوجمارصاكثيرمنفيهاينزلووديانكحثرينةالملىوحول

لسيئبعهاليرلفىاسيمذهمناترقعوقدالمنخفضقمنهالجهاتاوخصوصأ
الزفيضاصمهرووادفاضعمانيدنافتخوضررأبليغآبالمدينترضواحيهافتفر

الىالسيلمحرىبذلكوحؤلرىبزمدعندعسدينطنافأعيالمدينهأركانكديقؤض

أملهاوأغرقتأزكأيةالملىعلى5بملشالسيولقى051سنةفىوبطحانوادى

المدينةأعالىفبيشالسدودقفأمرالمنمورألمججعفرخالفةذكوكانصدقانها
ليةلشمالجهقاادأغرقةلقنااىوادفاضكي4سنةوأخرىجهاتلىااسيولفتحولشا

سنةفىوستقشهورحمزةسيدنايارةزعنبسبهاالسنقطعواأحدجبلالمديقالىمن
مزعقهانحونصللغأحدوجبلعندونكونخمياههالمدينهالىالسيلقىل1ك8

منوأكزهماالجابيئرالمحاومنكصرألمآمنمينسعددهمينقبلغالمدوأهل
وهمأسعدالمدينقكاثلةأشهرعائالتومنيينبترالممروالمناروالشوامالهنودواالقىاك

بنةالمدباراهلوليونمصرومالممهودىوعائلةبةوممنارلمبئوعائلةالتسا

ءصرامنبعيقوأغلجهميهالحفرقالخديومنتباتعيولكثيرمنهم6الدولةمناتعي

بسمونهمويارهارمحاذالىالمرشدبنمنكئيرومنهم6الموسموصصوصآفىهـماطمةخد
رهالتجامنيعيشمنومنهيةمفىالمطؤوظيفةالمدبنةفىيؤدونءؤالوفيرمزو

الفصيرقيطربهامنبأتونووالدسلقمحكالحبوبايتجرويونوالممرابسيطةا

البحرالمحجهةلهللغرساالوالبحرىشيلهلشاتحلالمجاشيعبرونالمدينةوأهل

هذمالتسعيةالمحريونأخذومنهمجهئالقبلةالنهاللجنوبوالملىللثرقاشرقىوا

كالهوالشرقىاعندهمالقبلىالالجنوبعلىالمبلىاطالقفىمحلهاغيرهاقواستعل
الجنويكااليخق

لىليهاافيخرجونقالمدحارجلبساتيناوالتزهياضةاالمدينةأهلاتعادومن

الىوقديحرجونءالمساقيعودووجماعاتصحالقالعمرجماعاتبعدمةواطءانثالئايوم

ينةالمدبضواصلتىاتينإلاحدأفىركافجضهنولماغذومعهمايوماأولياضتمنرا5هذ
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مفياالالفشحةمذهبسمونووحبوررسروفى

ذىمنوالعشرااليعليلةفىسنةقذمصواحدمنهمصأنالقديمةمهمعاداومن
ينظفهايغسلهاوبعدأنوثريفةااالحجرةالىالهديةسبيلعلىالحنطةمنمقداراالقعد

فىالذىالمحالباباذاوصلتىيضاالاللطيفشالقجديدمنكيىيضعافىاجيد

يفةئرالحجرخالاخللأدبكلالكيىوضعنمالتصبرسولاستخاتيفصلئرالمقاياال
علىصالمسلىءعغلماالىمنهاجهدونوالمطهرفخدمقالحجرةايأخنكياساالوهذه

البركةسبيل

حدواوصجمهمفةعربغيرسامنالملينةحارجاروارمناستقبالمماعادومن

يكلهدالفراشومزلهالىكميأقالتصرسولضيوفمناستطاعماضحيافتهعوالىيدمنيم

خالصواصدقدخدمتهموموفىالمديخةقاقامتههفىمديقولهمزمالايجهرالطعامو

سبةلممايجبأقلاالحالصعلىفليافلىوانمنهميصيبهأجرأىالىغرملخفت

وقفومداخليتهاتثشلالتىشأنهامنللغمهماالمنزبةرأنعاداتهمكلأومنلهم
تاموضوءاالومماعلىوالنباشرذلثهلنعسهاالطعاهىبط

وألبسوهولغلفوهماغسبونأرعليهذامضىاالطفلانءاصمواليدعاداتهمومن

الحجرةالىلهمينةزاحنقوممأهله5يأخذوهنطربعدأنوءليضاجميلةمالبس
لمئمابعلوبكيرثلهيدصنبشارشهاثمبغطونهمياويضعونهواختمةايأخذهيفةاترا

ماشقهـإشةخةرفتأخذهأمهارلدالى

مننخلىيدوونهيأخذللميشوالببكونتمااذاأمهالبنوحونانهمضادومن

الىيلجبرإلبمنبهويخرجونعليهصعتونبففالشرالمحالمجرةابهبصلىرحمتحتىاإلب

الجبانةإلبعلىالميتيفصاحبلكوهاالرسولعلىنجمصلينمكبرفنونهفيدالبقيح

فنهبعددفانهالتسكنرضىعلىبنالحسنوفادشيدنايومكادققديمقمنومحالناسيهفيعز

يئالمزتعازىواستقبلالبقيعبابنسلىارضىالحسينأخؤسيدناوقف

يلقونويئلععرالمحالبةالقاصبعدورجاالءنسايىاظيوميخرصنانهمعاداخهداومن





162المنورةالمديعة

وسمعليهللهالىيأكسختكنومىياحينلرارشيثآمنالقبوعلى
بجلسونوعةبنحوساالمربقبللحرماالىيتوجهونفهماؤضاناتههشهردعاومن

والعمالصكلىيشوالذكراشراقراعقالقرأفىارممطيكلضونوهصثرالحجرقالحول
ضيففطارافيهاصمينيةواحدممهمحغرلكلريمونفطااالفاذاضرالبدغارسول

الىكوهيدمنمهعفطرصيأشبمذلكوماوالحلوىوالبلحيتونوالوالجبنلمطرء
نحورهالمذههضونوءالفقرامنامنامنالىطالألقيةبعطىثمالفرإلمطعامسئ

بصادفههمنمهنزلهممنااونيعودتمالمنربالصالضيصلونتقامبعدهاوعسابعر
اشاوبماصالهبدماتبتدئوءالعشالصالةالمسجدالىبعودونئميتعشونفالضيوف

لجتمقاكتيضعونمخصوصمامامنهملكللجكأوستينخسينالىالمصلونفينضم

يتوسطأوصالتهيطواالمامكاناذاماعلىكاواحديدلبهيئاتتلفةنينشحعدا

الشمعاحفاالزاوجمرىبعدختامويريدمنءراونساناصفيصلىيقعرأو
الذهبيةالشمعداالتالشريفشنالحجرهخزامايخرجونرمضانامهمذلك

ةئرلالحجرقاالىؤكايعيدلعدالصالةكابيناماالئمةملىامامنعصرخهاة7والفضية

ةبدواالعيانءااالميبحضرمنمتالشمعدانامذهبحملثرفويتكبيرلبتفال

ذلكمنءثىفيهالصبحوصالمابهنبوالمراشقاشيخايههمناشسلخعموصية

حننىواالنىفعىوأحدممثحاعتينببعماناماالنبىىالمسجدفيععليماقمالعيدأماص

العيدأيمهضونوزلهماالمحصبعودونثماريصوللسيديارقافيالجحيتضرفالصالهبعدو
روحبورووسررقىاوفى

نتوكاوالمادىاالديفئغاتالرلمحلهجرقفىواالالثالئةالقروننالمدينةوكا
للقوموكانوالجنوبرقوالثالشمالمناظصوصوعلىلمضاعالمحيطبهاباتينهاغالم

رواويهرورماؤهبشكانالعقيالذىوادىفىرفاخرهوقصوزامرةياضبهأر

رسولواجأغلبهاالزوكانغريحنىوعطرههوحوزهرهويمروهوفئهوأرط
والخليقةوحصربضوالغاوأصعمتجعاألظهورةالمحثكنهأماومنوسمالئسكلهمصلىالت
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واحدرافبهاقصووكاناالشذءخئرانبنيهيروالزلعبدالدبنلتكاعهاثةاخخاوا

ةحوصاالوفجهايفوليينلللونتوكاوصاخالقرشيينمن

ءقصرقبااقحرباومصيفضاخبروضسةمنرلا

زلحمهامنافىوكانءاابيهوالئعرشواعلغراوالثريداألنهاماعأشهراومن

الجهةفىوكانمحةمنالمصلبمينعيرعلىبلسفعلىوصصوصآيشفراالشرافعن

الىالمدينةمنإحأمياأرعلىبرهقارحرضيقوتجامهافىلحتاعاسمعانماالخرى
والتىهورقهـإسعهالمثخرهوقيقدقصرالهالمثمهورقصربيوبراربنوةعرأرضصحفئرة

عرالثايقولفجها

ءمائرعروهمنلىواستواأروىدرعمتمفىانمنؤخط3
قصرسعيدلهكانوضةالنزلهيقالنمءئاالححتحاهالفحرهذاجمجدأسملوكان

أبوقطيفةفيهيقولىلذاياصاابن

ونجيرأبوابالملبمنألىأشهىثماباءطفابالنحلدوالقصر

المدبنةعلىيهعاماللمحاوسعيدوكاناآلنالىالمحرموجودهنارهذا6انيكاللو

جرىااالولالقرنأياتمن6يةكانلى4ولخاشجمالهفى2يةأيامهرد11ذكلوكان

لئهدلشىكاالتىصقدونجرأجمابعنعرامثادضلىحتىأعاجيبهمنبةوأعو

بهالهمافىالله6ياتطمنالمحاليوموىلحامهاوأبهخهانوم4دةلاتالعهدعاصمة

اوادزاميهةجماهيأدراكوماالغوطهصحزقاررنىمنعلجهاالقادمالدبهائهاو

بنلناظراجةبموبنرافىاوهوشمةالمرجيحرقافرباقدمهامن

وقصرعيمىبنوقصرعدحمثصرعاامفينىابولدىلتمشهورةلتىكاوراالقحومن

عروبنوقحرغئتشةهاشموقحرأبى4سليمانبنوقحرجعفرالمغيرفبنالمالثعبدبنيديز

بنعثانبنأبكربنوقصرعبدالله4االصسعيدبنبنوقصرعفبةعفانبنعمانفي

القعحوررهذهوأئاماطبنوانوقحرعىعاصبناللهوقصرعبدوقصرضارجصعفان

عرالشايقولذلكوفىامتهومحقامقيقاىوادعظمةعلىيدلئيرشىئجاالنالىوجدمنها





362بيحورلممينة

3منوالمنازلعقيقطبأهلطألهلئونالمحالرسأبهاأال
3عنسؤاكومابغقحتلىكعهدهالالطلتلكلوانعم

فقدشيددارمفبهاإللحجارةعفانبنانهوعبنةالملىفىءاباشيدااولمنيظهرأنو

اضياعامنوحنينالقرىبوادىلهوكانوالعرعرالساجمنأبوابهاوجعلىوالكلن

روالدوالواسعةلضياعبنقاإللمدبهأمحااقتقأيامهفىوديناراأانةببعدموتهروقدما

أعالماوجطقفندهاووسمعبناعمافرقعلعقيقارميدوقاصأسعدبنطنىافصيحتهواا
والباطنهروجعلهامجصصقالظاالمدينةأميالمنإللجىفكلاراددالمقدطنىواشرفات

هاأعيالفئالاظالالناراشدبنءبعدالخلعأاالبهاتبتدئلمخةارطإلمديلهوظامقا
إللمدينةينجروالمالصاراالداتساوعلىيشقرعلىالعطايانيهيلىواأخذيينالمحاالمو

دتهمماومهيرغزرتفىثرتفعنهملفسهمأنهمثغلىاالقلأوعلىالمجمبسقيلوهمحتى
وافشيدوالمسكنلملبسواكلالمألحياهتئاورتلعيشسعقاأمينفىينىونهلدواوأخذ

واوسيرياضوالرالبساتينوغرسوافيهاءاصراامتبارئاالوحفرواالفخجةاتالعمار

وجنةزاهرةروضةالمدينةصواو4الزيرءالمامحرىوءجتاافىئاواشاجمعالبها

الهجرىبماراالتهرنمبدأقلةالخالاذاضعصحئيشالهذارفاهزالواومابامرف

الدواملهوسبحاذمنرفههملةشسحالوافتغيرحالهمأعطياتهمتنقطها
االعرابلهجماتعرضةفصارتبيةالعراظالفةدضعفالمدبنةوضعفت

المدينةحولرأسفىودئه2اطايرازوأبوشجاعولةعضدالدفقاهالبدووغزوات
فباماالميرالخامسالفرنصمحتصأركالهنداعتالورحتىهذابقىوثسنة

بننورالديئزادفيهوإللمديةاالجمامإلطرصاحبشوصلاحبمايرزوالديئجمال

ئالحالمالمنبناضياخراحجرةعمارظءأنناينوخموثمانحسمائةسنةزا

9هسنةالعمافىسيمالسلطاننمهه1سنةقابتباىالسلطانئ57هسةوونقال

الممرىالبابفيهفتحوموالذىيةالوهابعدحربمصروالىإلشاعلىدوعزه

برط04ديهفىومترأ2ارقفاعفوهوجعل5821سنةيززعدالالسلطانوجدده
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ابلنورةالمدينةر

إلببقطرفىوهولالكنريإقالسووهذاعنهالدخالمدينةضهاحىعلىثرفت

بيظصدلمجماتالحروالذخافىءلجلداواالبرامجالمشحونهالمزاغلمحيطهوعلىالعنبرية
اقهرسولحرمعلىونبعتدلونواليزاكانواثيرأما3لذبناابالعرا

بينونيجهاتههفىكثرمندوهوأهميقتذكربذىفليىالخارحىسورهاوأما

مز4عرضهمتوسطوادبهريةالعنبربابوالمصرىالباببيننييعنىفيالسور

جمهامدهبقجونوفيهاجمالهمبنيخونالحجاجأكلبالنوسميصتذلكالماخصلهيقا
جهتهانءالمناخةوصلوجودميإلمدينةمدهالمصرىلحملاكبوفيهامقاميلرةار

محطقالسكةرعوهوشاالسوىالثارععلىكانماأحسنهاكثيرةيةلأارجيةاظ

تباتولهاعييةالمصريةاتاوفيهارشادىلثارعلاالنبسمىوالحديدية

قشالقويخهيمقمكةتقدهقلذىاالنظاماصكليوميآلفقرلةراهوامهاوتلمصرمن
يةالخديواالئلةإلشاجدابراصمشاهالمرحوممنهموصفيالثاهايماالع

بابوامحوفصاإلبوالثاىوالبابالحيدىالبابوىأبوابنيةغاوللمدينة

يناراوجهفىالمدينةأبوابوتقفلمةاطبابو4والىالهإلبوبهقوبابويةالعنر

الىىلمجيداابابايدأمنطرلهميفتحوننهمولءلوالأخههملوثونتحقتىاذالحجاخامن
ونيمأناكأيجبالهملمواشاالععلىبومينأونديومفرونبماوفيزورنالحرمباب

كحهيقواإللمرفبئةاالوعنبعيديئوامالدعلىينهالمدأكلىقىلكلذوالبلدضارجمحجة

بعضعلىضهمةفيزاعاطرممنأواحدأالالاللحجااليذتحونالحالةـهذ

لدخولافونأخذوايتداليهااذاوصحلىحىالباباالمححذالموصلأطدينايندحمونو

القوتانحمفتلتمنصوجللخرمتدافعينداخلهفىمئياممنيجدونوهناكالمجدالى

ألقدامهمميطئؤوعليهميخهجمونخراالعلىيظهرنريمنهمخنيزاوال
فيجدروعليه6331سنةلىعصثيركاخلقذءجرامنوبموت

و6خرللخارجيئخلناادالحرهإلإلمنتجعلأنهذماالحوالمئلالحرمئيخةب
المقةهنهمثلالناصيعليهاوعايتوفرهـذلكو





562اللةدرسول

أهلهارقةتهكلعلىساالاالسبابمنذكانبماروجدامحىالمديخةومناخ

وصنواالدبرعواكالصالحلبأمنالمجأضفشاليهاماهماذاجتههالتىأصفةولطا
ولبسخالقاالرممطالقالاكلىلراالدأهلأحنإلنهمشرقحكحصلمعاا

منأنعلىاخالقمالكلملةفيامنكسبتهماارسولللسيدرتهمبعجيبفجاوذلك

مجمللدهميختإلهجرقالىالملىاهلاخصااعليمالعحالموالسالمالرسولانهكرق
جمالهاعلىجماالاالسالمزادهاوقدبعيدزمنمنفيهياالخالقرهمقطعيألخ

ثرونعوةاظهارالديتصنأمورأدانبعدارسولالسيدوحسبائانوكاالعلىكالها

جوانبصنبمنجاأىالىارهنمعهاخلاليدعالصءدعايةوتقوسالىاالالدينرا

خلفهممنليواضىلذبنرانصاالاظهرافىلينالاالموتيداليرأنه3رداحجةأظهر

يئأبرءاقسنهمرضىسلنهمعلى

اللرسولىمحيلى

ارأفيتكةوسمكلياتاولحصلثمهاعبدالمطلببنعبدانجنعدبنمو
فقبواالصهواعلىيومانجمسينسالميلىأمحاومقدبعدلنياممولدآلنالمثهورقابوسف

ئبامجههتزبادئمظأبوصكبدوكانالهجرةقبل45سنةوالابيعرشيرمنخنياثماثذ

بنحكبمبنزمرهبنعبدمناففصأمنقبنشرمببنأمهأماولدهيرولمفيهاودفنومات
كعببنةعي

ابادبةنحاالمحقومهابهبتفنلرضعصلسعديةتسلتمحلجقامولدهمنولىلسحقاالاوق

بقولهاتغنيهنتوكا

الطيبماالردانانالمامذافىأعطاالذىدنهالحد
االركانذىإللببتأجمذهالغالنعلىالمهدقدسادق



اللةرسولحد63

وفيهائمهالىفزيهعرالرابعاتنالسنةالىعندحلجةوسمالئممليهصلىومكث
امبهوقدمتاماالبوايقالنبكلبقلطرلتتقالنجاربالمدينةبنىأخوالهالىبهذهبت

يموقونباهتهوفرطكاثلشدقذجمامججباالهطلبوكانجدمحكبدفكفلهمكةافىأفي

عرمصلىكانولماوكبيرالمستقبللمنزلةارفيعقيسنيتوسمهولماكانبهأدوعلمسرت

دابهوخرجوضمماليهلبأبوطاعمهظالمطبعبدماتسنينئماوسمالتصكليه
وجالئلىمواهبهرللناتظياخذتالحينذلكومنعرطمنثرهلمخوموصالثاهالشا

خرجينثروالعالخامسةبلغولمارهلقدواجاللهمايااحزامهماعيقألىدكانمماصفاته

أالجديدبرمامكانبرمجيهااوعادغالمهايسرةمعيلدنجحخومجةرقندتجافىلشامالمحا
يشقرءنساأعظمنتوكالفسهاالىخديجخطبتهذلكفاالرأتوامانتهصعدقهعلى

بنقصىبنىعبدالعزبنأسدبلدبنخونهابنتالنسباماالوأوسطهنفضالوأكرمن

بعدخمىعهااللهرضىوماتتحياخهاافىيزومجلمواسنةاهزهاوجفزحكيم

3عثوموأ1ورقيةهرلطاوالطيبواسملقالماولدتوقدزواجهامنصسناتنينوعثر
القبطيةيةمارفانصنابراميمغيرمالالمنأوالدلةلميمنووفاطمة3وزينب

للهجرةسبعسنةبهاخلدلتىا

نصههايهاعلىقالفقدالتمطيعوسمصلصفتهاما
ولميمنالقوممننجةروكانألددلفصيرالمزلوال6الئمغطيلالتميإلطورسوللميمن

لممجمرةسائثترليضأ6فمتمائكوالبا8هغماالوأيهنطفيواليلحفدبا

1اجرد31تذوال314متثاشااجليل1رااالضعةأفدب01العيينايخج
غماثزوحهمافطلقاممالهىاابييةوعروحاعتبتاكاةوركترماثمو2و1

ىوزب2صةصةونوةجرارتمبنالعاصنحألىتربورفماايبعداالخرعفادواحدة
حايعلىودخلالهجرةقبل8سنةماحلمةولعت8رةلله9صةكلتومأم8صنة
215شةوقوفيىصةواطيى3صهاطسنوولدتاالولىةالى

الكنيرالص8القصرالمتاهط7الطولكنير6مهصةهيمابراولد5
رطضاشعريلعلو11داصوشتحالعيواسص1تاماتدويرأجهالوور6
النصقليل1يهميىاصء31ءالعطارووسعطبم31



إإللةالليدربببي

عنينحطكأنما3تظعممثىاذا3والقدمينفينالشمثن1ئنربةفو
منعشرفوأكرمهميكةعروألينهموأصدقههالجةدرأصدأجودالناس4صحمب

مثلهبعدوالقبلهأرلملهتةنامولأحبصمعرفةلطهضاومنبدبهشابههر

بهثيرالتقوىبرأرحيمايكاعاكرشجاعاقالحكيهابثىقرينوسمالنحليهلشوط
عظيموفلهقولهقافىصادسيرخهمالنابؤخذعلىماعىصابعيدرعوارهدوالو

قىجعبشنتروكاإعظاموإكبارطهاتومعمترلةالكانلذلكبهيرالمروالهمق

االمينالصادقاسمأطقواعليهحتىفيهمبحكهيرضونورتهمشمعثواليه

ىجرتعاتبملليغافصيحاذيهافقدكانيبهتباليقرأوالائمياكانأنهومع
شيثآلنذكرلكواالاالسالمبعدوخصوصطاروكةيدبمقاعبارانهوأخذتاالمثال

ربمبممامهعذكوألعاظهاقلةكمعمغزاهاوعظيمهابهرمعناامنيخهماىقىحتىمها
واالدبوالتسيرالحديث

ءمايرحنممالاالرضفىرحموامن01ثرصدقةالقىكالسغيلىليداخرمنالبدالعليا

إللمنطقمؤكلءالبالموبعمىثىحبالصدقةمعروفعيالخيركثاعلهعلىالالد

العبادةلفخجرمىالسمفضلتعولنأبابداللهلةكقااطرأعةالحرجخد
الناسمعادنكعادنهالحياعخىالفغىالغنىليماتهـعااالاغابأخيهالمربهثير

مخيرناجرصدقأملقمالنفسهمابرىلكالبرىمنمحبةقالخيرلكافضةالذهبوا

الفاقةكدتالكراماقيلواعراتوألهىشوكؤخيرمماعقلمااالمورأوسطها

اغاغاغوتعضنكبمخرتكالعملوااأبدنعإشكايكلياكلداعلاكفرلكون

منأكرممالتبهمالىسمتعدأبطبعطوالمالملعالعلياكانلعفاتطمابجالئل

هذاالمحاخمامعهرجشيئآبالزرشيئأالوحىيهعفأخذينزلبعيناالرومونحسنالنبوه
االعغالناموكا

لممنحدرنحررحديهلر3قمرفييهمنايم2العدروالربشعر1
وفعحهبلعهاليعن5



إللةريبولىحليمل

ودياناخهممتحايرينععحبياخهمفىمتفرقيئبينهمفيماكتلفيناالسالمقبلاالسوكان

والبوذيةوالبراهمةوالوثنيةوالجوسيةالصابئةفروعفيهمكئرتيثرائعهم

يروساصوقرائينبانيينراليهوديقالىلقمممتفايةوالسطالدياالتالمرقوتعددت

يةوالنسطوربيةايعقراعنهاالالفرقمنمااليحصالىوافزقشالنعارىمويخر
عيةاالبئالمسائلفىالعاهنقساماالذلكمننفواالرنوذكعميةيوسيةواالر

واخاللنيفوماالريةاالمبراطورءأجزاانحاللالىذلكفأدىيةواالميرالحيو

الىنؤدىنتالتىكاالجادالتداخايتهامنيقوكانلكرقماالفرسيصالمملكةءعضا2

مذهجميعينتوحدةجديديعةشراالنفوساشدتبذوشديدانحاصمات

الناسكافةالىوسمالتسطيهلىعدآنإيهاللهفأرسلومعامالتهااخهامعتقدصرقالعنا
وصبرجأشبثباتاالسالممميكلبناسبيلياهدفىومازاالمبينوقرأنهبديخعالمتين

هةأوألهآمنهمحدقيعصمنهايلقاكانالتىالتهااالظمذلكمحتالفى4المللبعرفال

تجمحهمالرحياخهمواادطوليعبشوننواوقدكاالجديدلدينااهذئرققيودادخولههقدمن

المطلقةيةالحرغرسياجوالمجوطهملفوضىاةاال

منفيهمكانماكبيرحدسمعبععيرفوصنبثبافوسمعليهاللهلىفيهموهازال

اوهايأخذونعهعطمرصخيرةوافجهامنبرالغلصفاتهواجاللهملشخعحهحرمتهم
برصاومانعاريداالقووضعوايدالمدينةالىمعهتمرهاجروابهمنفاعليهامجاسبونه

اللهعندبمشأقبماوااليكالنيقهشصدأصتيىحاانمأعدمواققحلىبهيعفىبنمرونه

وأحدفىالهجرفنياتنالثانحالسنةبدرالكبرىغزونتكااقفالىهذهوأهم
وغزوالثامنصفىوغزوفحنينوكهمكةبعقأالساوخيبروالخندتحالخاسفلثةالئا

لحيوشصقآت3وعليهاللهنمصلىوالمسلهتعمالمواقفهذومنالتاسعةتبوك
قفالمواجميعفىلنضسانيةاعةلشجاوااللزشاحانحسالثباتواوبلحروسياستا

منزلضكبرواوأماجهمالناسالشدائدحتىوالعمبرعلى

المدبةالىعوبمرألوصاوماحرسنةوهالهجرةوصلصلىالتحيهعمركن1
101البخمعجراالسصترصاثم



2بإالدهولربكد

يكلنهموسيرميرقالربجزأهلبناهضوسمالتصكليهحلىاتمارسولزالوما
وأمالو2راصديدفأخالعجديدةقيهمنشأتحئلفوسهمبيةأخالقههوفىينقوفى

كاناغاالذىآلمحرشهمصروالقياغكاالعروشضمقيلقالىأيامابهافىوبعيدف
شسلطاخهمبنياوهيهطكهيبسيطآجرا

لبعدبهمالفضائلسبيلبهمبسلكنصارواالنالمهاجربيناللهسولءرواساتر

كولدنسانيةاالظملفتخاالىالعوائدالشنيعةفجههمنكانمماينفرمورذائلاطرقعن

نلمدقاالصوعباالألزالمالستتهساموايرحقبغالنفسوكلىراقثربوالبنات

وعدمامقالمرافوسوءالغروغصبمال4ءياواراقوالنفوالكذبالميسزولعب

انواودلحيافافوامعنىوعرالمسكراشواونبذلبناتامحبةفيهمفشاحتىلرفهـإلرقيقا

التسطيهصملىفيهمزالماوارحمةوالصراحةلصدقفضياالنفوسهمفىوقرتواتوحيدل

حئلحقيقيصاالحياهفازلافىشفوسهميسمووانيطواالدبيصالنفالجأعةيعالهموصم
لنمرتهاينهمدءطالتىلسانيةاالخدمةفىعالاالالمحجالئلواومااآلمالتفمعظه

أجلهامنخاقتالىالغايةالمبهاوالومحولعتهاءواعالمهاوهدبهامنوالنهوض

عليهيزلكانيعماوىنثريىنظامألمحوضعأدتالىالمعالمالتبينهمفكزت

والسالمالصالةعليهوكانالمحيدالقرأفىمماهوفىالحالاقتضتمخصوصكمظروفق

بعةشرذلكمنكافطديثاقكتبمماموجموعوساليمبهبصلفيمالمللناسيشرع
وحسبنااجهامنجهةأىمنطلاباايهااليعترنومزمانتناسبكلتمتينةبقو

بعإنتمثروحرهوالذىوىنساالعرالقانوناسخدنهابونايرتبيونناأنذلكعلىدلال

باورأوقضاةقىجعاآلنيعقاالسالميةرالثيهبوالىويإيإجمعهارأوفىالحديث
صاحبعذهبذالثنفقوانينهمعليهافىبصاااالمورمنكثرفىومشرعوم

أوكذبلئيمكلاالالنيقخدمقالينكرهااالخدهالخليتةرجلكبرأءالرايبئثرال
أعداحهابةاالبمحارالخدمقسبيلالمحهذهللوصوللبىانهوسمالتصكليهعرشصلى
واينوممروالفرومالرببالدممنهيملىكالقتحيطاالمووفكتبالمحر



صإلأبوإل
حتىالمنكرشمىواكإللمروفاالميبطبمنهمواالسالمالىبدعوموالحبشة

بالدنلهفدالتهرسايقبلضدمغأمبتهشدأيأخذهادعوتهالناعلىتسجلت

لالثمالهاشرقاوغراالممكئيرمنبةالجزوصعالحسكلىماأفصاالىأدناهاالعرسمن
ثرالشونبدينالهوضالىاستعدتبيةالراالمةنتكاالهجرةمناالشرةالسنةصق

وسجل3الودحجةممنيوسمالتسليهصلىمأموريتهبذاوتمتفاقاالصيئفى
عتلاخرصفرأواوفىينقالمدالىرجعنمفةعرفى1خطبهاقالمؤمنينعلىعوتد

سنقاحدىاالولبيعرشهر21يحمفىايهالتماوقبضهوسلمعليهاللهصلىهجس
وسالمهعليهشالقاصلىيالشربمسجدههواالنببتسيثفىودفنجرفللعشرة

ثحرأ

ةصفىوكعبقبنصبنتيمبنسعلىبئكأكعبعيعابنلةقجاأنجهبئاللههوعبد

بثاللثسننالفيلبعدعامولدوسمالتحكليهصحلىاننهبرسولنسبهمجخع
3أجنألعارضيئاخفيفنحيفآأبيضكاندئشةتجكالاوصحفتهنهىححمتأما

رىعالججهةاائدلعينيئفىاعاجهر31وقمعرحتويأليتركأشرهاليساتسازا

جعشااال

قصوصحدخلفصسعهوونواضحصرعسووبزهدسالهاالقبلوعرفاتاجروكان

دبنأنهرأىواالسالمءإحياتهفىالخرمطلمايتربلمأنهحئبهراعندهشعاوا
اللهصلىعدمحديقهبرسالةالرجالمصدعبنأونفعليصانفسمسلطانالحغبمن

وسمعليه

دينكملكمحمدتأاليوهاللىولهنراومايورمذاالمحةيومديالودلكالشخطة11
الئالنيإطحاالسانماممذاموسلىديناءاالساللكمورحنيتنععئعليكمواثمت
منجا2كثيرةصادثاباكاطحففلوقدوردقاطعهالومنهاهـالوشيمادف
الكصلظهرتتدلاليبحااالحعولاحعالصا51باررالحمظيل3



إل01جملبر

بثىعليمزفنقمتالملدينسوالناصيويدياعدهواللهولررسيئصأخذمأنولما
وعادجمالىرفلقااوهوسيدالدغةبئفلقيالحبشساالىدالهجرهرافاكةواخرجتسن

الكلبحملوارحمبصلولكسبالمعدومرجاليهيشتخىجونالموتالبشتر
علىفقبلىامنمذلكدارهيعبدالتمفاقىكوه7الحقنوائبعلىبعيمويخالهيقرىو

اماوقاللهبذلكفاخبرهبمرألالدكنةابنوأفىوسمالثحليهبمحمدصلىالبجغعأنه
رجلغدفىأخفرتاقلعرباتسمعأنأحبالفاذمتىقىدأنماوااركدتقتصرفىأن

ومكثريسولهنعلدوراللهبجواوأرضىركجوالجكأرداقلبمرأبوفقاللهعقدت

كانماحعالمديتالىهاجرحتىبنفسمومالهالكرسولرينزالومافيالتصكلنهرضى
لتهرساينكروومحساطونذينبومولراوئوننواياأولئالذينكاخطرجهمامنيحدق

بصدافلنمرقصاحبمتصأقائماخافتيإلمدينةأفياقومازالعداوتهيظهرونو

وسمالتسطيهصعلىفىولماتو4منينلصالفيإلهعصفاالموتضمياللهرسرلضصحئ

حمدقديعبدمحدايمنكانلهمفىصوقالخطيبافيهمفقاماالمروهالممالمسالونملع
قدخمنرسولاالوماعدالتعالىتالقولهثماليموتحىفالتهاللهيعبدومنكانمات

3يفرالتمثسيئآفلنعتهبيهعلىيقلبومنبمأعقاعلىقلبنماأوقتلماتنأفلارقبله
لنىسقيفةلناسبعماائهنبيهمفىامصيبتهمواحاتلىرشدالىبواوناالناوعرفسكن

وانفاعينوقأحسنتفانولسبخير3وليشمليمقدألقائالفيهملخساعده
فقؤموفىأسأت

الئاسأزهدفتهخالفىعنهاللهرضىوكانخيرقيامالمسالينميحككرأبووقام

ناوملىكالربءزعالماوفدعليهانهختىءوالعباالشملةيلبسوكاتوأنقامرعموأ
برموذهبواوموهأكبرأمبةودالمذوالبرالمقصبةالحللوعلجهمالحرىعوالذومنهم

لكبيراينوتساقيودمالتىرامنفراالسالمانكصخولالعرسقارندتواهبهمذ

متينبثباتبهمروطعلجهميثتمواسقنفرالناسعزنجردلهموققواالميرواوالصغير

سيزاردهأهلحربفرنحمنمابعلىورسولهواللهالمحدبئأرجعهمحتىبطراوجأش



أبو3ل
بواثهبضراالأنهماوأعيأعالممنغنغبنوعياضناادتحميقالرالمحاليدالوبنضالد

نتمرفجهاعلىواالبصرفالحفيرالمشهورققربواقعةلهووقتفسارخللدوالبفألجه

سارادنمالجزيةعلىأملقعحدالحرمفصالحهنمءمرعقرئيسهمكلانبعدالمرسجيوش

وسارالىبالربنقانترارواستخلفحليهاالحرفأملماصاجمهعلىأملهااالنباروصحاع

فاخنعيرأبوموسىجملنهموفىبهكانمنوسبىفهزمهمالعجماتفضببيوشفااقرعهـلن
الىفىمحامنصورامنفاينتقلزالوماعنوةهاوأخذالجندلومةدسارالىثملىااليد

نمالتحليهمفنمرهإلديتهاوعربوهافاجتصتحكليالشامتخومالىوصملحتىلجد

الحجبضةفرءداالالمحثومنهاالمحالحيررجع

عرالمحجيوصقألعيلحنماوارمينيةميالدكردستانلفتوحانهاخترقفالهأماعياض
اانتروحعهميتهاحصارملدمثالعبيدقنىأبى

علىوجعلاإلعيدفعليهوجلالمالبيتبمرأبونشأاالمسديئعلىائاولماكر

بىطاأبىبنعلىيهتجلهوكانارليدلدبنظالحربوعلىالخطاببنعمرءالقضا
لتثازيدبنوعفانبنوعمان

سفيانأبيزيدنالىءقدواتإلمحالثامكرالبعوثأبوبعثيةهجر31سو

لنثرخبيللءولواالجراحلنعبيدةء1خرادابىدلواعخم4يةومعاأخولهمجملهوكان

معكبيرةفيهاواقعةيموقعتواليرموكفاجتعوااصاصالنمدواءولواضنص

الوليدونصرمبنبحالدبمرامدأبووكاننبفيصجههمنطواأطالديئومالرنجود

وأبووسارضالدالثامجهاتجهقمنالىءلواسارصئملمرامينآهذماراقعةاشقا

أبىبمروتبعركحابوصحلهمحصارهاءأثنافىووحاصروهادمشقالىعبيد
كليهعبيدوتأصرأبىالجيشعنخالدوخكزل
صئرالزمداالخالقرممققدوةالععفاتعجليلاللهرضىبمرأبووكان

كائلتهاقوتمناقتصدتأنهاعيانمنردوماوحسبكفافباليعيىوكان

ىالحلىشيئأمنبهتشترىأنوأرادتالدقيقمنيسرقدرأيامعدفىمنهكاما



ببيمبوجم

تعقتهواسقطمنعائلتشتعنفضلالنهالماليتالىفاعيدأصأبوبمربهفاالعلم
النهالمسلينمالبيتمناليهنصرفالفقة5هذلتؤبومصنضحتمابمقدار

غروشاةنحالسنةدينارا052تبهعيوكانإلصلالششفاليفرغهنجارتهكقى

فىديار003الىكلوهأعائلتهالحشذأنونالمسلهـوجدفلمايومصممملة

وتعهدفيهمسياستهوحسنرفمهبموالمساليئمعأماسيرتيومكلكلهاآشاقالعنقمع

ناققلعمالهإالكثيرالسصحكعهارضىدوكارعيتهيمعيهاليفخ4فمالحمصأ

مايذكرفىضلوأدأيديهمعماقوالتعمفالمققفمواعنهىلنادلشعاواالعمالهمأ

تغييرعليهخليدأنلحابعهاومنلحكالطوراصدمنالنهر6دءاهتمامهيخهتار
لناسامقاليوماستحرقدالتهتلىاندلهوقاليعمرذهجاأنلكوروالمببأوتبديل

يجمعوهاناالالتهرأفىفيدهبكثيرمنطىالموفىءااللنرالملبستحرأنوارالخشى

تكتبقدكنتلتئالنبدرفطالممرألوحررأىرأىوألالثرأنمعأنالرىواف

وعسدورارقاعزيدمنمحمعهحمعهالالثرأنووخوسمالنحليهعحلىاللهلرسولحىا

رحتىعندتماللهتوالهعندأنجاحرحتىالمر6نديهاحمحالتىالححفلتكالارط
ممربنتحمظخحندحفصنمربهللقا

اآلخرهجمادىأوائللىمرضحالمسمينإلصقائماالتصكنهرصىبهرأبوومازال

بعدأنالشهرالمذكورمن82بومقالتصكلنهرضىومات4الساليصلىعلياعيفا315سنهة

لتوكاوسمالتحليهلىصاللهرسولجوارالىوددنندمنبالحاللةرالىد

وماتوعدرحمنااتموعبدعبدالبنيأالمنوكانأيامروعشرةأشوثالئةواليتصشين

عثومأمالبناتوكادلممنعليهمجرمااللبردالسبعةلءخالفحهقعباللته

الئمحكنهارضىالمؤمنينام1وعائشة

ممنهأشقياشنههاعىماشضجرضللاالولىالسة3وعنيهاللهعلىهأدولبهارسدنلأ1آ
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بر3ل

حمر

عدىكأرداحبناللهعبدبنريعبنفرطبنالزىعبدكألفيلبنلخطاباينموعمر

يلقببارمارصقوأبوحمصوكنيتهوسمليهلتاصلىياكلسبعييتعوابنكعب
ولونهأصحلعيالطوييديهلكتىعمليسهأعروكانألميرالمزمنينسمىمنوهوأول

نالبيهثمايرصضرهلىوكانالهجرهلينأرسنةعنهدتهرضىولدممرةالشمديد
قومهأوسفارتهتجارتهوغيرهاقالشامالىهليةاابفىاتصمرحميهوسارةاتجالاشخل

وكانوفرالمحمكةأسرهفتخلهمنمشقبالأسفارهدعضأصفىهأعاصانوقددحمر

قولهشديدأدليةالدااثهامةوالهماواالدقاصمشورآبااالشياالمظرىخيدعامهيآشجا

فبلوأسمويسمالتسكليهلىاللهريصولعالناسأسثدمناالسالمأولوكاذىوممه
يثىفرمنيثاسونهماأشدنوالىكاعرأثونوثتسةقبلهأسموكانسنينبعآرالهجره

الناصعنيشخنىكانءيهةمنهمكانومنوغيرماشةاالىمخهمبر3وقدهاجر

عليهاللهصلىعرللنبىلدفالحاتحتالمحزوىراالرقمدافىاسرخحونالمسالرنوكان

صلىاللهرسولفمالالاباطلاعلىوالحقعلىىودينماهاشكليارسولالسمو

اليبؤمحلىلحقبابعثكوالذىعرلمالكالفيامارأيتدوقيلالوسمليهالتص

فىوسمالتصكليهصثلىالتهرسوخرحثملمانالالبديهمراالجلسمتحبايهجلسصث
يثىقرفنظرتالمسجلىادخاآلخرحفىأحدهاوعرلىحمزةالمسلميئمنححمين

لعاروقالوسمالتحليهحلىاللهرسولسمادـيومئذومنشديدفكابهلتهمأصحادوعمرجمزةلىا
حالوالبااينمرقلالسالمردباظهاهال

عالنيةرفضثرونينودينهمالناسفىلبثونعروصممدمتهمونأخذالملهثمومن

حتىوسوعالمامالتالتاالهانههمنيصادفوكانوابكاللينغيربايثاقرخونيو

منضامىوكانإللهجرةلمافانهاالعمرنحتافيناالسفهاجرلهجررسوولاللهأثث



إل005جمر

صرجالالكعبفالىومضىاسهمابدهتقلدسجفموتنكبقوسموأخذصنضالمدهاجرالى

ثاهتوفالالناسوقشكللىثفصلىالمقامآقنمابيضسبعافطاشهـإفناحهافىبشقر

فليلقنىزوجهيرملموبؤتاللدوأمهكلهكأنأرادمنطىالمعاهذهالالشارجوماليرنما
لوجههومغىوارشدمعفمهمالمستضعفينمنقوماالأحدنبعهؤةادىاوراعمذا

ضرنخدمتصفانيائامينآمحتدقافىصاالمدنجةالتمقرسولعمرخومكث

صالوللنااوضجالتسكليهصمياتاللهقرسولوفاتهااذحتىعوتهتأييددأفىمتشدب
دالتاثبتهانيلبثولكغيألعاشدجزئبةلنااهذهمةصحدمنجزالمصببسهذه

خليفقمنهمونيديرلصاراالفيهاجشعاقدوكانساعدةلنىبأبىبمرالمحسقيفةودمب

عرالبىبمرصاحبازالوماةلمالبيعتتحتىالمسلمونوشبعهأبىكروإليعهالىيدهفدممر

المسالونللمابايصليهافةبالخالصدبعدأنبوكرأماتحتىصرأمعيناوناأميناومشيرأتيخا

ايهابئخطافىرقاللناوخطباضعاتوامهأبوكرقديضححيثكانالمنروجلسصعد
طرأبنافياعوطلوواللهوقالرجلدقاهظيقؤمهجااعوطمنمفئرأىمنالناس

بسيفهممرعوجاجاهؤمعدمنأمةفىأنممراطدلشكلىففاليوفابنمنالكو

عوضهمبعدأنالرببرةجزعنالمثرفيءباجالإلهنمامهالخالفةابتدأممرممله

قدوكانالمسلمينلينامتنقمنهماوقوعيخصىكانالقجتهاعنيدايزكهمأمالعن

ألأبدلهوأقامنمخيفةيوجىالنهكانالشامالجيشراماعنيدابنلدخابعزلأرسل

فسارمملكتهمبيتوهالشادمشالنهاحعنلفتحإلالهنماموأشارعليهامارتهقفىعبيد

غثمبنجماضمعهماوكانمالدديأوجسنطرقهاأضلأنبعدوحاصرهاضايهامعا

جهةعلىمنهمواحدكلوكانحسنةبنوشرحبيلعروينوالقعقاعالعاصوممروبئ

ألنهليدالوابنفيهالىاالجهةكحشمنبأنئمرهانتىواكحمسنابالحصارمااجميهاللىوأ

وكاذذلكالمسلمينلمجبنودالبالمرخحبعهرمعرليالالسووتسلقالحرساستغفل

بعلبكقمحتلبالدامناصلهاتعخدضجيوشهمأخذئمومنجرهلل31واخرسنةأفى
بنرعمرووساوتبيرالىباخوايالدماغرنمبالدالسوادواالملشماالمنوحمهوما



جمريهإ

أهلهاارعكلالحعوشدالإللطيقصنطرمافىفاتحآلجيحعيطمتامدقدلالىإلجنوالياص
أعمالمنيةقروبيدالجالحضرالىتبلهفكالخطابغرابئ3فالماناالفىضىقالوا
االصوابئسفيانأخيدبنفيلدووظأبوعبيدةالجندمنهمءاأصفيهابلهوقادمثق

لكعهدأبذتبالمفقومهمعنالصلحنؤابنهماوفدايلياهوقارالهعليهوقدوهنلك
الىقبلتهوجعلمسجدالصخرةلنىوليالساراليهاودخلهاثمتجزبنعليهاعلقمةوجعل

الىعادنمعليهتاقيهاومالرلتكاالتىالقمامةمنبهممماشأمطهرهبعدأنالكعبة
ء61سنةفىذلكوكانالمدينة

فىووألطاقيةوحلبوققسرينذقيةوالحماهففتحالفتحسقرابوعبيدةوا

أدناماالىأقحامامنفموالاالوبوصوالثاميابالدسورنللمسليناد795سنة
قيصرالرومولكنحكومتهاماقلظااالبضعونوداخليتهائمورالبالديرنبونفأخذوا

يلبثلمأنهاالمائلجيشينقنسرجهةحمهيمنوهادقؤتهجدوجنودهولجععثهكثلم

مذهالروسحمعلىقضىالموقتجمهذهوسلبجيشالمسلتونمدحوراوغماخهزأن
ينظموأميرمافيهايرتبوأقاه02سنةفشحهافىلهقمالمحمصراصااابنوساردابا

فافتتحوصبةبالدالنووادبرقةقومهلفرآمنمنهاأحوالهاو

سيركنهكانالتممررضىفاناقلرالتحنحمنكاماأماومصرمفهالشامنهذاماكا

1ينولينهحصلتومناكالمسلمينمعصننعرالفراتفسارحتىأباعبيدالثقنىاليها

أببنممرسعدفأرسلقومهكبيرمنعددأبوعبيدفىفجهااستشهدواقعشظجةالمرس
لنجفاجنوبقمديخةوسيةدلفاالمحالوصرحىفساالمسلميئنحجفمنوقاص

بهلحقممنخليمدمصكدوكالعراقاديترسواداباابيننيموقعهاوكالربالمحابميل

بنغيرةوالماقيربيعالربنوحنظلةبمقزنالنعمانمهيويضرهامالشاهالمسلمينمن

شعبهوالمغيرهتنمعديمرببنوممروعروبنوعاصمقيسبئواالشعثرةراز
بينهموبينهغعحلتالجنودمناليحصىبطالفرسقائدجيوشتمرسبلهمقاومنا

سعدودخلافرساوانهزامرسغنتيجتهاقتلنتوكاظيماءبالأنالطرفجهاأبلىءجملوقا



يبهير

دجاتحلىرموقعماعلىممهـمئاالممكاصمةومالمدائنالىسارمنهانم51القادسيتسخة

يهايعوطشا5اهدهونصنر3ااالفرنجمميمابوادابندبىالغراطنوبحلقمنعص

مهالىنحالىكسرىومربيئبعدشهروافتتحهالحاصرهاسيرفرالفرس

فافىذايوانصسجدآوكاوجعلىااليحصىماخزائنهمنونالمسلهوغغفهانأصى
بتتكركمحشجنودغضوخهاوق71نهةالمحمسسعدبالمدائنوأفام61سنة

ممرألعيبعدأداخعطهاالمحالكونةكولثموالموصل

فىمقربنسيرالنعمانممرذلكبلغدلماوندنهاالىوشتاتهمالفرسفلىوحماكسرى

بينهوحصلترجعتهمخطعليهموقطعفحهاالهاوححرالعرسفأقالمسلمينمنجيق
خهاكاساحئالوغىفيهاتحرىاناساءادسلتبمارلدانتشيبطولهاةألمهلينهو

وثبتواقالمسلمينمندعرفمنأعىتمفمصرعهجوادالنعمانمزلقاراال
حتىأفىمقوسارالمسلموثملهمؤصتتالفرسنهزمشجيوشفاالمحالليلكالهم

ملكبزدجردوهربجهتهممنشرالفريمفوأنعلىأهلهالحهمفثمااهمذانوصملى

كثيرمنكاوندكعلواقعةوفىفقئهمانحالفىمتفيهاحتىزالوالاتارلالداالىالمرس

معديمرلماربيدىلنوممرواالسدىطليحةنهمينالمساءعظما

يرفالمحالجزغمفيبعياضسعدلأرسرسللالدافىالمسلميناستقرأميمابعد
وأرمينيةالمححدودكردستانيالدماتحفاأعالهافىفداجاتعتلجنوداروموكا

بهااتحمصالىعادئمممزقكلقموعئومالركسرنجهدغرإلالثامدالدوشرقا

التسكنهرضى

بسلماناليقوعززأريفغالى81سنهالباهلىةربلنارحمنعرفرسيرعبدوكان

امتهالدوصيالرواحتىلساجهقأخرىالمهرصمنمسلمةنىبحبيبوجهةأخيصن

أخوالجنوباعنهاللىانجلىالبالدهذهأهللىيقالجزاضربعدأنوزالقوقاجباشما

كانوايخثونمنومابطةوالمراكزقالجندوثغورمامنأطرافهاسعةنتقستلزمهكامما

صيةلقااحىلنواهذمعليههقوملراجيوشتجمع



جمرل

بسلنووابرقةياومعروويمورلشاميرقوالجزوااقلروالفرسادبالنشللمسدينادولما

وضعوخراجهابطروليتهاماؤهـتيبداخليهاوتظبمنفورهاقريةعرفىأخذ

وقيدمصروأعطيانهاصحساباتلضبطاسجالتاوضحوينواوالدن3فديتهاجز
غشهممنأمنفىالماتكوننجارحتىاأعاعلىديوانايفتشللحسبةوجلمحرراخها

دتهالحدبعضهازادعلىو81سنةنقشهاوعلىالفرسية1رامالدالنودمنوضرب

أحسنمنللواليالمالعالينخبنهارضىوكاناللهرسولاال7خرعدوعلى

البريدقيامقبقوكانيخهابرأيهفيهمويوابأمورميوافونهلينهويدبيهمرتمالبروالرجال

يدلرافانيىافلرفعهاشكوىأميرالمؤمنينالىنشلهمنكافجهاونالمناددىيناالجهاتمن

وأعلمهم4زهدأرعاووأكثرالناساالءالقخافىاليعينعنهاللهرضىوكانغدحهمنقا

ولمااالشعرىأبوموسىئهقضاعلىوكانوسمعليهاللهلىرسولهوسناللهتابح
االقامحتاباكتبلهءالقضااله

أدلىاذاهمفاتبعسوستةمحكقهبضةفرالقضاالنبعدأماارحيمأدتمالرحمنبسم
حتىووجهوعدلكمجلسكقالناينص06دلهلعااليحىنكماليحفعفالهاليك

منعلىايئواادمنعلىالبيطلكعدمنضعيحيفوالييثسىياليطمهثر

ءنعقضاوالحراماأوأحلحالالحرهاالصحلحآينالمسلهينشطوالعحلحنكرأ

قديمالحقفانعنهأدقىجعلرشدكفيهوحديتفسكفيهراجعتقضيتمباالسى

يبلغقمماصدركفىفمايتلجلجالفهمالفهمالباطلدىافخيرهنالحقاجعةوعي

االمورعدوفسثباطواالعرفماالمثااوسمالتحليهصحلىالبىوالسنةاللهكتاب
يدمىأحدبينةأونبآعاحقاددواجلىفالمحالتموأشجههاباطأجلهاالىعداثلكذ

وأجلىللشكدقألكذفانلقضاوجهضعلياالوايحقلهأخذتدينتهأحغرفانليها

عليحثهاداوجمرلحىأداالمحلىبعضعلىبعضهمولعدونالمسلهرللذبلغوأللعمى

وااليكانلبيناتباودرأعبمالسراشلمحمضمقدتواللهفانابةأوقرءوالفىخأوظطرزو

واقسيبئالملكعبدعهدراالاألسالمرلعرلميأيرالىألقآأأ



2لمر

تجهاييجباافاصاطقللخعحوهنطموالتنكرواعيلنالاخأذىواأضجروااقلقاياثوا
الناسلينوبينهمااللهفهيملفسهعلىنيتموأقبلمحتنالذخربهاوبخسناالجر

ثاوالسالمفعلهوأبدىالتعسزهفكالنخالفصنهممابعمالناسفيقىومن
الشامعلىيترهوعاملهكتبالمحمعاو

حتجابواالاياكخيرأفسىاليوفىكتابىم7لكفابعدأماالرحيمالتمارحمنبسم
حبسهاذاطالانهيبولعهدالغرقلبهوتجرئلسانهتبسطحتىوأدنهالضعيفئذنوا

اضاسالينالصلحعلىواحرصحبسهحقسنوانمافىكفلبهوضعحقهقىكنهادوضاق

الحمفامضطعةالقاالعاديرااليمانلبينةلصاناطواذاحخركءالقخالكيستبنمالم
أحدالعمالالىوكتب

ءآوارشاايايجهمكقرلحيدوثبعيديبمممقرءسواالحققاالاعندماجعلى

خهارعتمنولوسادقومواإللحقلغضبعنااالستأخذواواناللهوىيمواط
مايصهالمرسوحربالعراقيريدبثرافوهوسعدوكتجالى

علىبهواستعناللهعلىوتوكلالمسلينمنمعكممنرسنحوقائسراففسرمنلعدأماا

يدشدبأسهموفحلففاوعدخهمكثيرأمقكددعلىتقدمأيكفيمالديك3واالكأعي
غيضآمنفقواااناال6دئهودوفيوضهرهلبحوسهالكؤودكانوانبلدمنيعوعلى

والوعهمظرهظوالمناواياموالضربالشدوءبدفاامنهمأوواحدالقومواذالفيتمفيض
قادسيةالمحاالتهيتاوادوتجادأناالغيرأعيمأص5رمغةخدانهمعيختشض

لصاالتلكمنونهيريدولملمادتهماالبوابتالصاأجمعوسفارحابلقاقادسيةوا

علىمسافتكوارممتعةوأقناطرونهدحصينرغيبخعثيبوميمنزللملنواحىا

االرضوالجر3رالمدفاتالمجروطفاتصارممكلىالمجروالمدينالناسونيهوهالقاأ

بجمعهمرموكتمضتهماأحسوكاذافانهمفالتبرحهنكمارهثمبينهماالرملية

يغلقتالمونوواحتسبغوملعدصبرتنمأفانوجدوحدخيلهيورجلهمعلىيأقىالذى
وايسضمعهميجتعواأنالمماآأبدمظهملمشأليجتععلجهمتنصرواأنرجوتنةالماا



جمر

لىأرضهمانرمدادمطصرئمفاصملادفىاححراكانىخرالا3نوانمهمقلى

يأقىحتىأجهلبهاواجبنوكانواعنهاأعمجهاوءاجراعليهامنمكنأرضمجمرمنفىأد
مصفىاللميديروإلمتحالث

ناوكتاكبرالمشرعينأمننعنابماللهرضىعرأنقىىاالولالكتابمن

اتمحلدفىاممبسوطأممااقضافىايعثرالتوحرايلةالينعاتهجمعيىثرنظام
ومناالدارىظاملغارانحااناسأبدامنانهىفىلثااوادثاابهكتاومنغمف

شخصلىعهايااالمزهذهوقاالتحتحربايباطبلصافةكرالناسمعرأانهىقىبهالرا

ممرنميجالىالناسمنومنالخليكلةخماخنبغقينالهـابهرقيرنادكانتمواحد
وغيرمانواروموالشاميرهزواطاقمروارسلافىلالممايحركهوغاامربيرهآبحز

وسمحمظى2صعلىكمكاحئصهموفصاأموالهموجايههمراوادبهموحر
مصلحتهافبماصعلىوسهرهرعيتهححلحردلىلهاليلهبصلأنصهجكالملىمنقن

علاممكريمكفالخيله3قايرجوالثصتهصرافىيرىلكدوهومععريملكانكا

ةتالعامةالهصلحةسبيلارتكجهاأجوهموصحنصعلىلهربهحسابفىالدوام
ةاعررعيةشارعيةودععرارانحعمرعيتهمنالىاإمهذاهواناللهم

أحوالهمعنمسىكئرالتج4افبخلجهمالمرشديدلهاساححعنهكثيرالنحاللهرضىكان
أهلالمنممالهوجعلتجظالمهملناصاوايأخذرهداخافونهايرالعيونعليهمأقاهحى

لكوفةبااخااشفدأدالتدومناقخحاةواوالهاأعالعلىونيموالصدقرعالو

لصارىاالمنسقمةلنعمرعدفيعثيئوعشراحدىسنةلىوقاصأبىسعدبناميرم

ساعهونخهملحمدعنهفألهممساجدهايالناوجمعقصرالكودةبابعليهظرق
لرعيساظمبعدمتهرالهعىأواإخصنماممروكانياسررنعمابثطجهاوفعزلمكلمربضهم
واحذرواتقواواالظمعنالناسأعزبداابصرةأميراغزوانلنعتبةالىاثكتابهذاومن
عليههيمعالىعلركخأدماإلدثهنمريمأدنماانمفابكأأويمتيمونرلندعليماليدأن

صناوناصرالمهيهنأصوقهمواعلىاللهفاوفهأبعهدأخذعليمنياليمرقدقدم



182مر

ليضربايماالعماأرسللمواللهالىالناسابهافتالبومالناساعروخ

يفضوابديمووسنتمدينمليعلومأرسلهمنولبمأمواوائيآخذوالبثارمأ
ممرلفسفوالدىالىفليردهدالثسوىءشىبهفعلنإللعدليحكوابينموإللحق

ثأممنهدمالقصضب

اللحيوانكاديردهـللساداالرحمشكلىلثتصرولمكمريخمارحماإللناسممروكان

جمالكحملتقولوخاالبفربحالباظررأبتلدراهقالمسيبالل

التطيقط

وحسبكأودنهيرغىوصغيريئبهرديهمايفرورعضهألةعماعيرمعياةكاتهذه

لهقفرمالىدومموأفمنلىأسمفانهغسانملكماالجبلآلنحلهكادما
فلطمهالنحرعناترداعرالىادوفىاحصبةاحوليطوفمحماوثيرايمكرمهعمروأ

هـقالحمهشالحقامحاورصاحبادالاصلثحطاللعحىعرعدلىعرااالدخحافتاجملة

ملكيناالسمالمرقيغنمأقاللمأصرالمؤمينياالسوقةمعاملةعدمالمدوكأتعاملنجله
دينهفىاممرشديدوكانلالدهالىليالودر4هرأيرىحتىفاخمهألجبلةوسوقة

ابعيدوقريبهماوصخيرينبهيررقالالسالىوددحدمقاأثماللومةاللهلىالتأخذد
لعنايةاشديداللهكأحمهدوقدكايحدهوهوماتوحتىابلىحمنلىاكبدرلدهبحدالميكو

منهمالممئطعبهابعايئقيقارالددتحذلهماولمدءفرالال

شدبدالخوفوارهدرعثيراريماقحنهمدكادرحىشحصهفىأماحيالأل

ةالخالصارشاليهأنالىوتجارتهعملهمنقبعبوكانلغيرهلمسهمنيقتصاللهمن

همىألمايقومالمالليتأدبرتبوالممنواأرادبشؤونهمشتغلواالمساليئأصولىاللهـ

ليسوفاللمعرعيايصلحومايصلحكلهفهالعليارأيهفسأليدرمايراممدوسألو

لبطأبىلناقالماالفولممرهـماكالاالمرغيرهاهذمنلك

يمفهالمسالودألهولرضهعمرلفعهرضيهالدىءطاااهذاانأطىىاوىصر

فىواروتثاويروواةوطلمانعمنهمبنرالملفرمنفاجتىاطاجةبهواشتدت



بير3

نتكاالتىحفصةفاتوالبنتهلكبلفللتهفهابوامقاالماللجتمنرزقهدصرفىيدونهايزيادةز

فداأسماممئهوالتذكرفيهرأيهوشىلحبررأدوهاوأصوسمالتصكليهلىزوجاللنبى
حتىمعلهالىاضالسبيلقابرءمؤالامنوقاوجهسعرتحمالغضببذلكأخرته

أفضلإلدشمانشمدكأبينهمولينىنتأوههمولؤتممنلوعلهدقالرأيكأعم
يلبسهماكانيهتممثليننولتقاالمإلسلبتمنلىوسمعليهاللهصلىاللهرسولاقتئما

شعيرخبزناخبزةلتقاارحعندكنالهالطيامفاىقالفيهماللجمحيحطبللوفدو

وتطغممنهافادصعصطناماهشةءالمحمنلهفرعكلأسةصارهوعلجلصببنا
اماثحيئءكالتقاألينأوطأكانبدسطسندككانمبسطماىقاللهااستطابة

ياحفصةقالوندشنابنصمصلصفهطفءاشتاااكانفاد4تحتافجعلهانصيففىبعهكنافى

لزجيةالوتلغمواخحيالعخحومذرموضعسملتمكايمالىاللهرسولأفىعنىللنجهمفا
لالؤةمماوالزجيةالوألتحدغنمواضعهاخحولاالفلواللهرتدواءارجا

خرفسالثاالانبعهنمودزادادلىوفدشاالولكى3أواطرسلكالئهحبىاص

معهماكماوكانلحقبزادهارضىلكهماوطررمفالثثاااسبحهتمايهافالضىيقهطر

بهمامجتعيثهمالميخرطرسلثوان

يمودمناغيرمهيماالبألمورمهمارعيهينالحالهنقىالتحرصىرزالما

لتخرجأدتأييممالهوخذاوارلسولهواللهعدمنأالبصيمخضىولسعادتهمرقيهم

رسولهوسنةانتهوأعرفمكتابأعقلمالمسدينصاصحةايهثوالسهالفرأنحكممن

خهمسلطابهفدينالملهلينالشورىاررمقتحلكلذوايرولهوفضىرأيهموسألهم

بنوتعزاالسالمحممشتغالبنصرةالترضىومازالخيتمءافياوانبسطتمملوظم

شعبةالمفيرخنسالمألولؤلؤةوزفيرفانلهالهجرةمن32سنةالىوتوطيدبميانهأركانه

قالخراجكممرعفسألهالخراجمنعليهسيدهبهخرمافيكواليهكزهمارسياوكان
خراجكأرىؤطقالادحدلقاشمحاهىقاللمعكصناوايثىقاليوهصفىدرمان

االعبدعرتوعدمفألنمرفاإللهفتوعدماالممالمنتعحنعمابمثركل



038كمان

ابرلؤلؤقدوجأهكبرافلهءراوقاماختىالغدصالةفىءرنجاأبولؤلؤهوتحين
وكانباالسبصلأنهعوشوأعيبئارحمندلعونادىممرفسقطاصرتوتفهبم

اليومذللماغدفىويناحجاتشةلاللموعشرذىمئلقينليالبمالرءبعااالربومذلك

اسهةرجلومهماانالهرعقلؤلؤقمعألرأىعرألهلناللهجمرعبيدأبىلنارحنأخرعبذ
ثالئتهمالتصكلىاعبيدفعدنجراظالثدوسفطمنهمتمرقوافلمارأوهوكانوايتناجونجفيمض

بدالبيعةمانعالىجاعبهحتىوقاصأبىسعدقفامسكهتلهم

ينوعثرإحأرسنةالمحرمهاللاالحديومودفنصهيبعليهصلىممرولمامات
يومايناوعثرلشهـروأحدوحمسةعئرشينلخخالفتهوكاسنةوستونثثوممر

فىولماسملأحدالىيعهدبالخالفةغيرأنالمذكورمناحاالريومفىوفانهكاتفىوقيل
اعلىوالمحستةثعيرىوجعلهاتبعتهاحيآوميتآأديحملاليريدالهقالوفاتهقبلدلك

وحفصعبداللهالولدلدمنوكانعوفلنوعبدارحمنوسعدلرواروطلحةوعئمان

كةعلىنشفيهااكأماتااافى4عمماأمماوعبدالرحمنبدصزوفاطمهوعاحماللهوعبيد

لنالغرةاجصرفةاوعلى6ققالاقهسهنيافىساطائاوعلىالخزاكطعبدالحارثلنءنا
يةمعاودشقوعلىاصلهالنممرعمرووعلىاالشعرىعوصىابحرطاوعلىشعبة

وكانالثفواصااألىلنعحانينابحراوعلىسعدعميربنصوعلىسفيانأبىلنا

أرقملناللهعبدالمالليتوعلىلتثازيدكاتب

عقاتبنعثحات

بابئويمعبدمنافبنشمسعبدبنأيةجمنالعاصأبىلنعفانبنعحمانهو
يللطووالبايإلفصرليسبعةوكادرالهجرتجلي82التسكنعشةرضىولداللهعبد

رقيقالناسأجملمنلفمثرشاالأقنىكتاشجدرىبوجنتيهالوجحسن



نسبهبئ2ر

يسيمراداضخمأذنيصاسفلطجمةلهكثيرالشرللونااسمرطيىيلهااللحيةعظبمالبشرف
واسعةوةؤوناجراولهبزازاوكانبصفرلحيتهوكانارأسأصلع4اتبهيئبينابعيد
ريمةلهااالخلقحعسنكحيرالحيلهيأيئثيرالبذل3فبهكرماشديداوكانقومهفى

التحنهوهورضىيحزمونهواليهوجمهشونبحبونهالناسبقلىمزلقمنبذلكلهانوك

لشمنهونايشفرأبىكوفاضطهدتهمنلدعوهأسمصاالسالماالولينلثنينالسامن
زوجتهوماجرتسهءاجارةالاالسالمونهالحبلبتعاصوكادالعربالحبشهالىفهاجر

خالفكلبعدأواالسالمبلكاوحتزكاالىولسمليهاصلىارلصوللنترفية
رجالعشرأحدوهاجرمعهاالسالملىهاجرمنأولكهالترضىوموالمؤرخينين

قطثمجميردنومصحبوامالىلرينوارعضبرلعتبةينةحذيهأمخهمالمسلميئمن
يطلبونجاشىاكالىاصااخمرويشقروأرساتو6خرونلبطاأفيجعمرنجمهع

ايشاقدأسلمتكاأدفركدالللخمحهلحإصمةاراراسالدومايثلنماليهمردمه
قسلاأرأوثعامدلمةوكاتماالعوالرنإهـاأضرمحومحهغثانعاد

أذىمحموامحهمقاأفابشقرمحاسلألوسوالهوانمصالهيئاليياوادو4رةا
لىاللهرسولخدمةلىالبهاومكثعثماثاجرضالمضينةالىدـاللهحريهلاللهأمىحتىبشقر

نوافأختهادامكوملمثليموسافروجححلى4وتجهزرقيةحعاماتوسمالئحيه
يساعدهوسلمكليهالتصحلىاللهرسولدخبةعحانوأقامينوراادايسصولهلذلك
لفلعتماناليهأقىاسمرةايقتحهنراتسكلليهااتصلاللهرسولأرادولمالالومابنطسه

خرعحمانماديافوليقلبهاواللهرسهلخعليئالصسلصلالعااجرههالىوألكارديحا

لمثابعداليومماص

يعملكاحبيهومحبةوسمكليهالتلىالتدلرسمحبةفىهعاللهرضىعثمامازال
وجملأخالقهرمماللهأبفمنأياتوكانللياؤشعيداالسالمتوطيدأركانالفىمع

المفدادبمالحطابلنعرولمادفنكنهالتضارعرماتحتى2رانهوسدبدصفاله

بقيشمنلليلةاالننينيومعفانبنبعوالعنمانمبانحرمةبنرالمسوليتقرىاشواأهل



582مان

أخرىروايةعلى43سنةالحرممنمضينلثالثاو32سنةالحجةذى

بنعبيداللهأعيرءافىوشاوالمعمجلىفىناحيةالىجمعاالسأنهخالكهفىلهصوأول
ابنهيقتلودإالمىعمراليقتلالعاصلنعرووقالقتلىفاشارعلىقتلىعمراقتلثمن

واحاتلهاديةحماننجعلهاسلمطانينالمسلهعلىلكولىالحدثمذاوقدحصلاليوم

دلنشالنصحكتبآوعامقالناسالخراجوممالالوالةالىعمانئمكتبوليهأناوقال
االهىلينواهوالمسالصاتواالبالعدلعلرفىالسيريخهاالالىوطلبواالرشاد

سيرعنمان62سنةوتجيشهاعطيازادقوذمتهموأهلمسلميهمموصغربهير

لقضتانتاقدوكاوالفوقارأرميميةفحالىبيضرلنسلمانومالمهرئةمسلهلنحبيب

المسلميندجثمامنيحممنرهمانغوعلىوأقاموا4افتتحوهماعمرلعدوفاهالصلح

أخرىجههينرمنمعاوبةكانلجاالبالدهذهفىبحيولشهمانالياتصاطوينماكا

ومالرعزوئعنهاللهرضىعثماديهمعاواستأدن72سمةفىوالضولااللالدعلى

الشامبسيرالىبانمصرعلىعاملهسرحلناللهعبدالىوأرسللألالبحرفاذنجهةمن
أملهاعلىلحهموصاتحافرصفاكاالسطوالنروسايهواسطولحعايساعداسطوال

يدكريطففرابرةفخهمعاوبمجف92هـمشةوياسنولعونهابدديناراللأسبعة

فاعس11يميةرانجزوسرحلنعبداللهالى52سنهلىأصدرأعرهغمانكانوقد

مفصاطالمغربالثالىجندآخروسيرهماعلى2اللناللهصبروأعىجندعلىناغلنعقبة

أهلهامحزةهاتومخلانمجلموايهماونهيؤدمالعلىأملها

بنواعرواينعباسلنيماويمهمحافرالمدجقجيشأمنعكانجو63سنةفىو

سعدبنقعبداللهمعروافايرارلنوعداللهواحسيننواجعفروالناالص

الىوسارواالمسلمينمنمصكانفمنءنادناعقبةدلفيهمابرقةوحتىسرحأبى
بينههموقعةحلتءيرجرجيجوارجروعليهمومالرجوشبلهمفقاطرايلس

ويذلكيجمارجريرقائدماربناللهعبذقتلبعدأنومرااضهزمنيهاجيوشهائلة

توسبالدتيشكلىانراسمتطلقكانئيلر1



سكفالطبئعمان8

الىشتعدبناداوعقعنابئاللهيقيشكبدافرعلىعمانفولىينالمسلنالىالبالدصارت
هيةلالدمافرعلىخراسقيالمالربومرارامبراطوهرقللنقسطنطينبلغافلهمصر

بمكبدفعمتونسالقسطنطينيقالىبممنوسافرعيكب006كبيرامؤلفآمنجهزاسطوال
أبضأمناسطولهفىيةومعاوخرجاسطولهمصراليصنلخرجسريمأبىلنسعدبنالله

صحفليةالىابههعيمنممأبتىقسطمطينفاضهزموأتخوهموماركبوالتقوابمرايهسور
الصوارىذاتبواقضالواضةهذصمونونوالمسلهأهلهافقتله

االشعرىأباموصى62سنةفىعنمانفعزللهااأطرتانتففدفارسبالدنتوكا

ضالوهرابئالقرشىعاعيلنعبداللهبدلهوولىرفاهتصلثدةأهلهاطلبعلىءشاالبصرهش

فارسنتقضتائمسهدالداالصىأقاالىلبلخجنودهسم53اذداكوعمرهمانع

صىإصااأبىلنمفدمتحكحمانوعلىوساراليهمستفراالسفالبصرةالالخبروهوعاعسانفبلغ

حوادمانليضههمواخصلواصطخرعلىودفلفيمانثاكرحصيئلنعرانيخلهوعلى

ينهالملىكانواجعراهنهالخهمرهاالساوليوناتأغابالموافعتلكفىومىوةءاصمطخر

الملكعرةديههمنتىكانماميهاعلىقضىوطأةلالدفارسعاصاينوطئئمزالهمعي3
لناالحنفمفدمتهوسيرعلىتقضتقداوكاتادخراسانكسارالسلطانءويخال

الىفاختحهاطخارستانالىسراالححفثمهراتالىتتحهافارلوليساالىوتقدمقي

الىزيادالحارفىلنليحارلنضءوسبرأيضافاقتحهاللخالىوسارمنهاوص
شمسعبدممنحبيبلنيمرةناليهاعبدارحمنأملهادأرسلسمضافالستحهاثمسجستان

داودحدالىلالدهافاخعح

الحنجيثعهفىوكانطرستانالىأميرالكوفةحىاالسعدسار03سنةوق

االصلنعرولناللهوعبدعرلنوعبداللهعباسلنوعبدالمهفىطالىوحذوالحسين

استخضعهاحتىالمسالونوماديغرتنتفضنتكابععدلكضمالافيهاإللعتحفأوغلى

وانعىبنالملكعبدبنخالفتسايانفىالميبيدبنيز

تعمدوفأخرلميئالمصالعنغمانسألهموانهمغزمنساابعضدولماط
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يتولونواولئكيئاالخرن1رقخرمنقرأننالقولونمؤالانوقالوالهفبهمالقرأنقراقات
عربنتحفصةمنأبوحرجمعهاكانالتىالصحفعئمانفطلبقر2مهمقر6شلخيرمنبل

ماعداهايحرقواصأنهموأعيالجهاتالىوارسلهامنهامصاحعشرهواستكتب
لينبلنبدتغيروالغراختالفصالمنليوهوعليماماعلىيمالكرلقر6نظابذلككانو

بالمرغيرهيتيرلكتابوهومالمواالمصاررقطااالجميعأهل
أخذتصورهولهوسيابارمهسقولةتبخامهجودبممذمالمصاحأحدانيقالو

مصاحفمنأنهبنممونأخربهامصحفالتىبةالمعرلتنالموطوغراشمهجودةممتبخابا

انيقورنومنهاانهيفولونيقمصحفانبوئارااالينةنجزلهاالستافىيوجدوغمان

اأبخمهااالنيفةالوجودإللحجرهآالثرايفالشرالمصح

ائااالفتوصاتبتلكمهقدوثالمسلينكئرامالثانسعالتمكنهرضىقكثمانملى
لعجمواوماأمالكفىنجهليوشهمحتسا

أميةدقاليهرريقزوكاناالمصارعلىفراشهواليهمنيمهكانعحانأناال

كأماللمدينةارتوصعيابشقركلىهـخالواقظهرحئئمورهفىيتشيرو

كثراوكانالحمبنوانعيوكاتجسرهبرهزوووكاذمشيرهطائلةوةوفىواسعة

يدممايرواديمضىعصمعكانغماخغأنقلنا41الحتىرأيهلهضىوحودـيسلما

ولهخذيامماكاطالياتاتعىوتالالتطرسولمحابهكميرمنإمثىقرعقهنجمالكلدفمت
منصكرلودابطلبووايىوأوددواعنماندالثلحاطبواعملهمءسزمنيموالعلى

جموعفىالمدينةوقصدواوالبمرفمصرمنالعتنقوئاراالسفرادتليفللمبعضهم
نوسافروالبهمبعفمطاعئانقبلحتىلبنهمولينهوجههالقكرمعلىزالوهاثيرةيم

عثانرسولمنمعوهدوماقاراعهانبضمتارريدمفىويهااسثرهآواأعادتمالمدينة
يأعيولمخبدكلميمبالهمانعلحلفأبىحربنعدمنهموكانيبهموتعذبحبعيملهوالالى

واشتدتكزكهيقلنموانصببعسضهأنعلىفطلبعنهللضعففنسبوهبهلهوالعمبه
باناالمصارعلىوالتهتبالىويمثممجبفمالعملعثمانبعزلأنوطلبالثائرونالفتنة



عمان2ال

دارهعلىفهجمواشرذلكنوخانحالئائرووانعيمنباشارهذلكوكانبالمددبوافو

عمربنعبداللهبهالعلىفهجدواعلالدضلوأرادواخهاجالماومنحواصروهاوط

طبطوعدبنيرإهروألىءابىمينواطليروالحسناكنوعبداللهسالملنوعبدالله

فقسلقوصامنيخعوخهابسيوفهماالخنسلنةوالمض3اطلنوانوعيلتثاصزيدق

منرجلنلهالذىانوفيلدـهـكتلىيقرأفيهيدفىوالمحعحفعحمانعلىخلمهاودخلوا

وعرهيئ5اااللهرحمةعنانرددن53سنةلحجةاذى9هاثددويجبلةممراسعه

رسوللترفيةومومنالتماالصغروعباالعهـاللهالولدعبدلممنيباوكانتفرسة68

وأهالمالوعدوالمغيرةسعيدوأمليدلووسعيدوالدوممرووأالنرووصحغيراتولىالله
ئشةرووعا

الثقؤبيعةرتاسمواكعلىلحفوىابناللهعبدهمدديهاتوفىلىااسةافىممالهأما
أفلعنومحاوىفاباعلىعاصالتدبنعبدة4ءححضعامنبثكلىكأدعلىوالطائفعلى

بنوحببببةوطرشمحامنحمهعلىليدالوبنلدنصادويالشامعلىسفيان

خطخااليمحلنوعلممةاالرددعلىاسدىعوراالوأبواإتصرطعلىالمهرىمسلمة
بهاحروعلىجابرالمزتخراجهاوعلى4دحؤةاعلىشعرىاالوأبوموصىملسطينعلى

خدىاديمميىلنممواالشعثمرورعلىالمجلىعبداللهلنيروجرممرولنالصفاع

رعلىنيوالالماعلىحإبلنوماادحلىعلىالنهاسينوعتبةليجاناذرعلى

مصرعلىوكاناصبهانعلىاالمرعلنوالسائبارىعلىقيىلنيسعيددان

عيعالنعفبةلاتعلىلهوكانفةأكأحذتنعدعليآظبسعدثمناللهعبد

ئابتلنزيدءالفضاوعلى
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علث

الهجرفقبل52سنةوجههاللهولدكرمعبدالمطلببنطابىابىفيموعلى

التسكليموسمصلىاللهرسولفكفألممرهمننحوالسادسةقبكلكهخطوحصل

علىكانوسمالتحليهصلىاللهولرسبعثولماحبآجمآيحبهوكاقلبتهالىوأخذه
الدرسولمعيحرجوكانالمسالينمنمعهصحلىمنوأؤلبعدخديجةبهآمنمنأؤل

فتسلماللهبرسولالناسحقاأنؤيمةالىيعودانمممعخميمافيصلىءالمحالصحرا
بعهركنهالترفىنفرتهصحوفىبهالناسأشبهوكانألدبهوتأدبعالهمن

لهاكبهينيضعرالبطنعظيمابدرقرليقانهءالوجابمحنعظجهماالعينينادجمح
الكفينشقالطدقدأدبمعدطسامنعخدالببينالضارىلسبعاكشاشمشاش

خلفصشعراالمنرأسهفىليرأحعلعفضةيقابرعنقهءنأغيايميىالكرادعظيم
واذمرولالحربالىمشىاذاالجنانئبتالسمنالىيبقراللحيةأبيض

ثيريمالتحنهرضىنويتفىأنيستطعفمنفسهأمسدرجلبذر3أمسك
وسمالئحليهصلىرسولهرسنهةاللهبدبنالناسأعمزاهدأورعالصبرشجاعامممهيبآا

لمهصوسئلثماللومةللهافىتأخذهوالفيهاليرافىدينصأفىاتمرجهسثمديداكرموكان

السياسةكنوامنىبأسومامعاويةواللهفقاأميرالمؤمنينيامنكأسونرمعاوية

اليهأميلرولستالغدالىتميل

وأكرهمبالغصكرالعربأالجنانقوىللسانافصيحالتسكنهرضىوكان
اللهرسولمععلىزالماالبالغةالبيابموحكهخطهبعضودونكحكة

رسولفأعيقتلعلىممأعيأجمعوابثأقربأنفعمالهجرةأرادحتىوسمعلللهاصحلى
مهاجرالهوقالللتهفراشسنمفىيناوءردايلبعىبأنعليأائمعليموسماصلىالله
الاالمامنعندفىـكانمايردودينهعنهبؤدىبصدأنبهياأنهوأمييزبالى

بدأياعثالثةبعدهجرتهوهاجرعلىوسلمعليهاللهصلىاللهوهاجررسوإلبهاأرالى
ط
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بعدوهاجراشمنوهوثاللناسنتخدكاالتىاخارداللهرسولشأدىأن

الناسأحبانتوفاطمةابنتهوسمعليهاللهصلىالنبىجه3زالهجر
العحالةنبيشليهلهرثاللهوجعلبعدماوالهجرةقبلاللههـسراالسقألحنفاليه

بنيهفىلسالموا

اذاماتحئنجدمتخيرقياهيقوهوالئهءأينصرصكلىواللهرسولعلىيهتوكث

عنههمنماغمضشدأئثيآللناصعسمعينآأمينآلصاحبيهكانوالسالمالصالهعليه
6خرفىثهاعزلهونصحهعونهفىكاننقثمانخالكاتاذاحتىرلصولهوسنةاللهعده

يحوارالعامةالمصلحةالتعظرالىلتكالتمالىبطامنعفانالبنيحيطكانلماأيامه

دأبوأرادوابيعتهقىعلىالناهىفاجاتععئانوخلكانمانفةمصلحتهيمالخاص
فترقوااقدالناسوكاتأميرأأكونأنمنالىأحباعزيرأوأكونالنوقال

عروابنسعدالىويضرهمطلحالبصرقالىوأهللرالمحارالكوفةأمللففرقاوأحزال
وكانليروارطلحةبعهالنمالناسيفباالمسجدالىعليمنرجوألحواعلىالىهجالناسوذ

عئمانقاتلىالحدودعلىاقامةوطبايرواكطلحةهءوجاهـ53سنةالمحةذى2هدالمصافى

فتؤخذالحفوقاالمورفىوننظرالناسيهدأحتىونيدعأممافىثعلىرقلىالقدقال

يوهافىووانصمعامالثالىدنوأميةومرعمانقتلفىالممالوأكراالسعنهالزفا

علىعالهيفرفوأخذعلىوأبوافتذمروالالثالىاالعراببرجوعتىنادىالثاك

الحاليهدأحتىغمانقرممالألنوأشارعليهيقبلفمالثامعلىعباسابناالمصارفولى
بنابصرقيماناعلىبصثوالحقلثدتهعلىلهبمممعفمدمهشيثآمنيهاليحملى
وعلىعباسبناللهعبدناوعلىينالمهاجرمنشهابعمارخنؤةالوعلىحنيف

لفواعليهفامرةاجاالىعثانمحنىحنيفلنسهللشاماوضلىسعدلنمممعرقي

الفومفانالرجعوقالطليحةلقيهبالةزبلغفدالكوفةعارقالمحاومفىققمخهمفرعتهوأطا

قرقواعليصالمحمصرفاقيسومضىنالمحاعباصبناومضىبألمجموصىرناليستبد
المحالشامسهلىوعمانقاقلىقعلىفعلقىىحىامتشتعكنهوأخرىشمعهفرقةكا
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فرجعفارجعيرعئانكافيلعئدقانفقالوالهالشامنميرعالانهلاللمفقاصكندنجوكفلقيخيل
مأكنتالماقدوقعوقابيروارطحةئىنجمعذلكبمثلبنأخباراآلخرتءوط

ألمجموسىكتبالىلهمالالعاتارفأذنكةالىوجالخرالذنافسأالهمنهأحذر

أشهرمنئةثالىيجبهيقنمامعاوتبالاوبمليعتهمالكوفقوأهلعةبطافكتباليه
يجدفيصثميئآفمعلىففضهفىتالىماونحتوماعنوانمنظبماليهأرسلئمغمانمقتل
ووكتقالمنكممنقالاالإللنوداليرضودقوماوكتففالكءراماوللرسولفقال

أبرأافىاللهمعلىفافالدمقمنبرإلعلىذمخصوعماقيحرتيمونألفشيحخستين

أهلالكالىالمدينةأهلودعااللهيشألءأناالقدنجاوالتمتتثهمادغماندمايمن

خرجتائشةنتوكاايىالناسيندبواألناالمصارعلىوالنهالىوكتبالشام

قتليقلطراللنهاالحجينبعدالمدالىرجوعادلماقصدتمحصوروعثماناطجالى

اتمقااتوطلحةليراروصلولمامكةافعادتآلسطومبايعقالهانمح

الىكةأهلرأشاعلىكانممنرجلأللفوسارواعمانبدملبةمطاالعلىعائشةى
عتبةوالويدنالعاصوسيدبنعثمانأإلنمنهعأميةلنىفيمنومعهمالبصرة

وساعدممفيلحالوساعدمملعنمانكةعلىواليأوكانالحفرىعاصبنوعبدالله
عائشةأكيهالعرببرمئلهدينارأجمالبكالئةترىاشبمنمالذىيعلىالثذ3

علجهاعلىعامليخفبنعثانبيفهمقيفممأملهالنصزالبمرقدعواوصلوافلما
وجههمقاممنمعموقعةلهموحصلتمعهكانمناوقتلىومشراوجههلحيتهفنتفوا

رمنوساالبهماالسعإلئندبذكبلغوابصرةالربنتمالغلبةوكايينالبصرمن

لنعدأوأرسلالعباسنفئممكةوعلىحنيفبنعليهاسهلأقامبعدأنالمدنجة
أبومنهمابقبلفمألهلهاشعرىاالمومىالستنفارأامحوفةاالىجعفراوعدابىبهر
قاربذىوهوعآلإللخبرالىفرجعامعهماالخروجشالكوفةأملردماوىصمو

بنوممارالحسنولدهماألرسليجبفمىالمجموالىالباساوابئاالشترفأرسل

مالكبنوسعدقاعالهممتمسأالفنسعةمنهامعهمافنفرياسالمحالكوفة
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علىعلىوقدمواوغيرهمتمطبنوعدى6صوصانبئيدزووالهيغعروومندبن

لمةاالليرالىوالزوطلحةعوعائشةليدلبصرةالمحاالفعقاعوأرسلمبههوأكرمقارفعرحلذى

بهمواجتعالبصرهالىفقدموالحاعة

لذلكوأخرعلىفعادالىالححيىالىمالواحتىخروجهمفىالمجةعليهميفهومازال

الناسءعقالوشددالبصرةقدمحتىالناسوسارفىيئالمسلهءدمابحقنقمرح

ألينىفماتتوطدالصاحعرىيروكادتوارطلحةمعقىللوتما4الطرفينين

وصعمواونرالتوابتشاوواالعرهذاأحزنهمييناالمومنالعتنةأئارواهذهالذينكنوا

عىالنادكثرصياحيشعرونالوقىجيثمنجهةدهجمحاعلىدارالحرباشحالعلى

معهفجنفركبجيثحصيرهاجموارالحادجيشلهالفاالخبرعنعلىلءوتا
علىلتشرفلحرباساحةعنومتنحيةصراكبةئثمةعانتوكاواستحرالمتال

وقتللءاأماواجتلداالسماحالعلىومحرضهماللححرهمأعسوتشجحهمفومهاو
الىالبعيرفوحساقففربعائشةنصابأنقبلبعقرالحلقىفأعيثيريمخلىتحته

أنأفيحهـلنمحدأوأصالمتلىينالهودجمىاابعيروحملىابطانزنرمعقالاوقطعاالرض

الجرزعلىاالجهاوعدميناالفاراتباعلعدمعلىفأصلابأمحابوفرتهليهاقبفبضرب
مرتساأمياالأدودعهالعدمنمكسهالىءولسارجالقومهافرمنمععائشةوسرح

عبدلاطةوالىوقتلالثمالىانهزموامفاآمابنوأميةالمدينةالىعادتتمالجهاوجمت

ارحمنعباللئموعبدبنوطلحةابناصودومحالدومحاشحصارثهزقوالحرأخوطحةارحن

يرارلنمحكبداللهوجراوغيرعتابابن

الىرجعثمعباسابنعلهاأهلهاوولىفبايعهابصرةاقىدخلدعدالواقعةو
ليجاناذرقيسبناالشعثوالىجهمداناججلىاعبيداللهلنيرالمحجرلعثوالكوفة

رسلةالبلدينأهلمنةأخذالعالبيعمدأناليهمراغثماعانعطوالهمنناوكا

عندفاستبقاصعاويةاعةاطرأىالىويدعههلهاالسبمايعةيعاصهالمحمعاويةيراجر

علىالىبرإلظيرجرورجععثانبدمبطالبونالشامأهلإنلهحهاعتذرزمنا
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ومهائناالمدالىواوسارابعرهاالمنبرعباسعليمانوقدملشماماوبطالسفاستنفرا

القتالوبادروءاالايعشرماعؤاعليهموقراتالعالهاوبةوابرجااتواادالرت
الكفعلىعازموناالسرناونحنلهيفوليةفبعشالمحمعاوالمطثىالمحئالناسفش

عليكونحجندصهـكحتىفالرأيناوعنإللفتالفسابقناجندميمنعذراحتىعنم

بينناشظرحتىساانءالماعننجلونبكأمحابثمالىفايخؤخهثإلتوالناسءنالوقدمنعغ
لمجةاأولدىذكوكانمعاوبةيقبلنمفعلنالباالبشربحتىلاللقتاأكأثوانلينمو

دينىييسطملفاالصلحالىيطلبونهورسالينصحونهالمحمعاويةعلىاأركسنة
نفواستأعهالحجةاذىأياممحرانالهواقتتلالظرعلىالىفرجواالسيفاالبينمو

مموكانينالعسكرلنلالقتالوابتدأيقبلفلمالمسلميندمحقنوبقفىالمحمعارسلهارسالعلى
لنومسماالصلنوعرووأبواالعورالكلعووفبمسلهحبيبقوادماوية

وسهلعباسلناللهوعبداالشزالضضىنوافعلىأماقوادقبىوالضحاكعقبق

وصعرن4صاتمنوعدىعغةنوهاشمياسرلنوممارسعدنسوفينيلنا

عظيماءلالوعماراالشتروأللىأيامحمكالطرينمنتضالنافلعظواستعرالمتالفد
صحفوففىفدخللفومكانوامحهممارمورجالهويثتتمعاويةفرقاتجوعلمجماعاوكانا

ولمجمالسباحملعليادلمغفلماتلىوقعليهثرواتحتىئبهمتايمرقيمزالوماالثامجيق

فمالاقالسجبشلىالغلبةانعاصدنرورأىومواقمهمعنفازالهمالشامجيشعلى
نحيجالىالعراقجيشففالكاثففعلارماحعلىالمصاحفيرفعونالناسعيويةلمعا

يمنعأناليهوطلبواايدماالمكيدعوهاردوالنممالمحرثوافىاهـلهمعلىفقالاللهكتاب
رقالاالشزوعتهموحفراليهميةولمعاقتااسخرارهمالىمنهافئلنيديزواالضز

وأرسلالفتنةوقوعلحافعكلىلينهمفبماحاةالمالبواوكرتفالعتحلسستقفدأحقامهلى

نحنلنرجعلهفقالارممعلحفالمصارعشببيسألهالمحمعاويهقيسبئاالشعث
وإخذعليهمارجالمانبحثونحنرجالشضؤلهنبعثونخابيممنبهاللهأعيماالىكموأ

أملاممناللقروقادلكفانالطرفقبلعلياتصامالتبعتمالئهـنابيعمالبماقيمالعهودإلن
واختاراالشترئابىثقمبهلدهعلىبهيرضفلماالشعرىأبوموسىإنيهونتحرضبناالرا



ببهلى2ر

يكتبعلرلحفرسصصيااالدنعمرويةورماواختامىأدإموأنيموناالالعراقمنقو
قوكارذلكينالععكررؤساالموائيمنليهواخيإلحكبمماويةينويهالعهد

الىعلىرجعوصحفينمنبالدممالىالناعىنحرففاالمحرمضاناهـعواجالفرص31
رطلقنحفرالحميعادالحكيمءولماجاالتحكيمعليهيمرونرجالهبعضوالكوفة

بهصمنايخليمأنبناالحعمنلماوأباموسصاوقالممرمحدعالجندلألومةالىقومهمامن

وخلعالمنبروصحدرأيهابوموسىفقبلاأرادوالناصمنإخيباوهنالكالمسلمينءماحقنالد

ولىفهويةومعاصاحىأثبتوأالحبهاصخلعأإلموصىانأالوقالعروعدثمحبصصحا
بكلكأبوموصىقوطيقتتلونكادواأنبحدالناصوكرقعفانبن

والكوفةالبصرهاهلمنالناعارضبعضالمحالتحكيمىأدعلىأرسلولما

وخرجوالبمرةفزكوابذلكمعاوبةمعكهدهبلسايقبلفمغيرهشلالييأنلبواوط
علياخبرالحكينبلغولماالنهروانواوقصدشوال09فىوهبقعبداللهواعلجهموأعصعليه

واختلعافىواحدهواهواتخصنالقر2احملبذمحيناطمذينانوقارعليهمابمأ

كانيهلديهفاجتعيةوحرسمعاعلىالناسوأخذيحرضالثامماستعدواللسيرالىالحم

للماالنهروانقريبآمنبىالصحاخبابلناللهبعبدالتفتالخوارجلتوتالوستونحمقا

قبلعلىحالفسأرمكنعمانوعلىعليهمااثنىوعمرأبىصالشيخيئصمأرمكنعر

ندبعليلذللغلماأتاصرافمتلىهاللهنابفاسيم31أالهفمالبعدهويمالح
رجعلمحمناميقوالفخة6أراوكاالخوارجالىوأرسلوانلنهرالىرااوسهاليهماالس
علىالمحجيشوالضاو2خرونبالدالىمنهمقومفرجعنم6ـهدهلبصرةأوالمحاةوااالى
واحدهخاعةقأخرعنوخلىممعهكلنعلىعليهمنمائقغملؤطافأاالببمنهمولم

ايىفشالشامالىرادالنهوضوازهرلنوحرقوصوصلنعبداللهمنهموقدقتل

بعدوواللقتالليستحدامحوفةادايرجعواأنيهاوطابواةولرقالدخوعدهاخبناساال

ينشطوأنيتثاقلوهممالمحالمعهالخروجعليستحثهمعلىأخذيإيامالكوفةالىوصولهم
وممروبنبمراقمىالقمىأدتهصبدينالركزمعلحجاباملجيالقلناللهعبدوكان4أحد
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يةوومعاعلىقتلواققهاعلىالحروبمنفيماالسفيمااكزواوتذالخهارجوثالئتهممن

والفرالمحالكوفةعلىقتللقسهعلىملجموأخذابنواحدةليلةفىالعاصبنوعرو

والهوكانالعاصابنمصرلقتلبئبمرالىعمروومضىيةومعالقتلالشامالىوسارالبرك

عليهاحبيهصاعامدالتىاليلةلتولماكاالكوففاملجمابئوأقىبعدالتحكبمعلهايةمعاو
واستخلفوقعرأسهبشافحلىملجمابنفخربهلصالةصادوناعكلىوطالمسجدأقى

سنباطفنادىلجاوأتوابهرهفاؤملجمابنعلىاالسوقبضمبرفبنالصالخجعدةعلى

مةابيوهنجرذكوكانرأيىفيهرأيتلقيتوانكاقتلنىداقتلىلكتاوقالابن

أوالدهوصيةوالمساليئلصحقضاهمافىتعلىئمديومينوماهـسنةرمضان91

أإلهبهقتلالذىبسيافهوقتلهملجمابننأحفرابعددفنهو

ثحقمردفنانهيقولمنفنهمعلىفيهدفنالدىنالمفىالناسوقداختل

الحاينىقامهفدالهيقولهمصفوسورهاوراذهبالمحانهبعضهموالكوفة

سخةيئوستحمساعمرهوكانانجف

منومحنسينواطسناطالذكوروابنتا81ذكرأو41رلدامنيهوكان

وعمانكراالسبوالهوأبوصالحنميةالبنكرالمشهوراالوخدةفاطه

وعداالكروغمرالحسيئامعوقدقتلىوعونيحيىواالصحروعدوعبدالد
والعباسوممرالحنميةبنوعدوالحسينناوعقبممنوجعفراالوسط

صرملةالحسنوأمصرقيةفاطمةمنامحرىيدباصزالكبرىهـهأمكثهننهبناو

رىاعثوموأيخمالصغرىزوالصغرىرملهويمونةومانئوأمالكرى

وتقيةوجمانةجعفروأمسلمةوأمرملاوأموخديجةمةماواحاصةوفا
علىامنهمألثبعونأروعاهدهلحسناابنهوفةالأملإحإلانموجههاعلىكرمموتبعدو

خبثمهارالحسنفاررفيمبعدسركانواقدإلبعليتالواالشاموجدثاهلالموتدونه

خرالحسنجيشفىدسويتئمارسلفأسعدبنقايىمقدمتهوعلىيةوصالماقا

لحسناورأىيوبهوامالحسناسادقولمجمهاعلىصياالالهذلناسامتاجفاقبل
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صكنالنزوليذكرلهيةومعالىاكتبمامالمسديهدحقنالىفالالينصرونهالكوفةأملان
ارابجرددوخراجألفالف2خسةومبلنهالكوفةمابيتمأفبعطيهانثرطباالعر
معاويةوكانيههمافجعفرفعذالهبنوعبداللهالحسينهأطلذلكوأخرفارسمن

معاويةنجنميفانحتومةبورقةومعهعياالعنالزولفىيفاوضحهعيعابناليسكبداللهأرسل
لبهوطالهفلماسفماالولىالصحيعةمافىفأضعافهافكتبءفجهامايشاايشعتر

يةومالىاياالاتجمهذوطلبتموالذىوقالولىاالالصحيفةفىأعطاممالشرطل

علىاالجملالىهيالنامحرجعتالناعةءاعامبسمونهو9نحمضتصفمكامذلكوكان
واحدخليفة

نصارالا

واجرفهانمأرلبيارنتصوكااالزدمنبطانرجواظوساالوريصااال

لتوكايزبعلىواوعىاالسالمثرقبلعالثاقلفرنالراسيلبعدعنهارحلمنخ
النخحيرلنىوكانوامنكانوايهوداوأملهارةالحاوالجهاتأهليفصدهاأسواقفيهايةقر

عليهمفزلاليهاعندالشدةبلجئوناحصونلهموكانوغيرينفلىلنىويلىوفئ

ءسومنكانماكانحتىلككذزالواوماصهمأنيهؤدواتحضحعلىوالحزرجاالوس

كبملىوالخزرجاالوشفاستغاثوغعثعه4وظلهاليهودبيثرتأحدملوكالميضونسيره

والخزرحلالوسيهااراهـعونشربيهودوأوقعواملحصزفسارواغعان

أياماحرولبشهورولهمظجةعصبيححبحشطموأكهمأماللىليهوداكواوشا
البفيعيومورريئرايوموكبيوويمعيرابوممممليةلجااأياممنودمعد

بعضمكةأوقدكانلةوأماوشجاعةومهيبأىوالخزرجاالوسوكايص

عندالعقبةوسلمالتحليهلىالنبىفايلهمحوقاالساليةظهورالدمبدأللحجمهم
شيئآوفرأعليهملالسالمعاهمودأسفلهاالدىرجالمدملقعدالمحمنىبسارالعحاعلى
عليكاجترافانلكيجمعهمأناللهقبيناشرأوعسىيرانجابومرقارالهفاالقرأنمن

الىعوممودالتحليعوسلمصلىاخبىاوالهمكرالمدينتذقممواللماأعزمنكرجلفال
رجالعشراضاوالخزرجاالوسمنمالمويموادالتللىالعامفىوفيهمفثاحتىاالسالم
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بئراقعضمنهممننواالصلبيعةيومافبااالودإللعقبةعليموسماللهصلىالنبىفلقوا

وسمعليهاللهلىصاطهبعرسولوينةالملىالىالمرفوائمالصالتبئوعبادةجمالن
المديخةدوصلالسالماعدقوايعلمهمولفرأناحهميترن51وأعيمصربنمصعبمعهي

وهماسيداقحضيروئسيدبنماذسعدفيهويممعأسلمحاممنلرعليهواجتمع

ئمرارضتفانبرفتسمعأوتحامىلمصعبفقالبهلاليقاعايسيدهبفذاالشهل
السالمعممصعباجلىنملحعفتأفقالحهتعنئمامتابهفصوانكرقبلت

حىسعلىعلىواحتاللحرتواوأسمهذاأحسنماضالالقرأنشيثآمنوقرأ
أسمإلسالمهماوسعدالسدمقرأناوقرأعليهالمحأسيدلتهلثمقافنالمصعبمالىخذ

اللهصلىلنبىالىلمسيرااعلىعشهمجماتفقاماوعندالهجرهلد3أقليالادعدالالقوما
تحتالحديبيةجمهحأحلبعقبةبعمأنليالدونآلواجتمعواعليهالمموافسارعليموسم
بنصروهأنعلىوهوعاهدالثجرهبمسجدمسجعبسمىاالاابمونشهاكشجرهكأ

أولوكانالمدينةبالهجرقالىأمحايوسمعلاللهصلىأمرالعبىلكومارنصااالفمممامم
السنقماجرهذهالولمنايىخشهرروئاالسدعبدلنأبوسلمةقدمهامهاجرامن

وقدمعنهللهارضىألوكرومعهاتمنهيعثرةوقدمهاالثعتىبنصالىالىارسول

دنىأيامايينهموأقامالهدملنطثومعلىوسمعليهاللهصلفزلءقباعلىليلهماكماد
خطبفيهااالسالمجمعقئأولوساررهةملصالهيهالناصودعالمفيهامسجدما

بدألبىمروكانمسجدهنمالىوصلدلماسةالمدسارالىنموالسالملصالهعليما

بهفأمرعنداللهاالمالهااللبشقابهئامنوىقال4ليحبداللهأأملضمهموكااضجارإ

حتىلصارىاالأيوب1دارألىهوئوأقام4مسجداطقأنوسمعليهاللهالئمصلىرسول
لصارواالووالمحاجرونمقبيددالثريهيبنىوكاذيشكائثةليتمامسجدموق

فيهالهمكانعثرخشةإحدىلصاراالليندبماموسلمعلياللهصلىاللهرسولوكث
كرالسهوأيميحيةلالسةالقطنطيعيةحصارلطتمااللصارىايوا1

يخهامحدواتعهاإوبةسيرالديالحيقالبهاخساروممرللهجرةراالربمةالسا
ءوالواهثىواليهودعلىوالنصاريالملميلديحماوهومحزمقررالحصطخلييمحهايئصهر
أبوللطااليأملهابموساتاال



ءارنمألاه

ليةالعاوالمزاياضلةالمااالخالقمواهيهاتعدوممديةليديةكايةينوداصيجر

عالاالمحاسنفىلضوالمبااالقوالفىوالبالغةيمةالقوبيةوالزالحيدةوالسهـيرة

والمنضوالقوةوالشجاعةاالخالقرهومالصفاتنحجدئلصميتهمفبعد

مهمعهمماأوشهدالتمبهارسولىأمرهملتىواقاالمجميعحهافىظهرواالتىلبأص51وشد

واشتفلينللمهاجرلعدهوصاراالصوسمعليهاللهلىالنبىتوفىفدعنهماللهرضى
ابتلكاشمداتسابعدسالميةاالالبالدأطراففىينساحونلصاراالأخذلمتحلالناس

يرثمنوسبحانأشلهيمونالياآلنينهالمداسلهيفىأصحبححتىركةالمباالفتوحات
علهاومناالرض

حتىأنفسهمالراشدينءاظلمااموكوالراالسالمصددالمورهالمدينةأصوكان

علىلىوعليمإلهلهاللخروجكقاليهابعرسيرأملالكوفةالىالئحنهرضىمجكللىخرادا

االسالمقالمدينةوالةوهوأولرىلصااالحنيفقسهلينةالمد
واليةقكنمنفصواليتهارتوصماينةلمداعنبيدأفةلحالرمركزارقصحاااهذومن

نينتضوبهماضايةالهفىاخونيحاءاالخلهوكانمباشرةالفةزاظاخئرعتاهماتامكة

وأخذتإسيةالهلةالاطعفالخاخلاذادحتىواالصحالحضللغارجامنلهماوالة
لتالثاافرنامحومضتعحفىبنواالخفرمكةوتغلبعأطرافهاتتظبلنواحىاممال

استولتحتىمرنبينةالمدفىالحمزالوماورةاكينةالملىالىولنتطاهميدأخذت

قاقرأمعلى1االشراهالحتتمعيوناستولتولماكاارتبافزادممةعلالقرامطة

الىأيديهمفىومارالتالختتمثخيونلالفرافالمدينةواليةجعلتحع1اراالتهرنمنتصف
النلمحازاالمجايةرالبتبعيتهالعليةاولةالدرأمرصدوفها01سنة

واسخخرجنامنلحرميهتاة2رمكتابمنهءأسماأكلبأخذناالمديةبوالةوالجدوهاك

لدهفيكحرممنتوارلوضعنوفقلموزمنهأخرالىيكهمتواروغرهاالثناق

اطيورفحعىكلىبواالثربمءحااسحباالشسيلقو6راهـوتاطىبوعن1

اطينيوقواالدةاطفيواهـاالئقرلونصادةبافاطيعيوقوخىأشراهـبقى
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علىبنالحسنزيدبنبناطن51اأاريربنمصعب56

عبداللهبنعلىبناممدعبدا1551االسودبربنط76

عبداشالكثصىعدبئ1061عبدالعزيزممربن

عبداللهزفربئ11حبانبنعثان
بحيىئابراهم1661عروعدبنبنأبوجم

عيسىبناسحأقناعبداللهبنطلحة07
ربنعبداللهفييزعبدالزممرن69روبنطارقك

عبداللهبنعلىبنسلمانبناسحاق1071يوسشالمفنىبنالحجاح47
صالحبنكعدالماعنانبنأإلن67
عبداللهعدبئااصماعلبنمشلم28

ابراهيمعدبن1871بالضحاكعبدارحمن101
عدبنموصىبنىعيىبنميى1081عبداواحدالمرى401

عدبئممابراالخزوىمشلمبنميمبراا601
ىعببنعلىأارالملكظلدبئ411
معبنعبيداللهأهثامأممدبن511



المنووةالمدينةاأمر03

أول
هـإنسه

االعرجعبداللةأببنهاشمأأاللهعبدبنرل
قاسمجمازأإاحدنجاعلى
هاشمبنشيحة1536أبوالحزى

جمازأبوسندبن6امالأمنبهبنوهب
شيحةبنمنيف11سداودبن

شحةبنمميلعبداللهبنالحسينبنعبدالله02

حورالحسينىاكشكلشااعلىبنعلىبنايىاسبنصاع2
رالحسينىالمنمفضيلاموسىبنعيسىبنثاودعدبن122
1الثعطيةالمنصورصنمربنممنعيمىبنعلى2كس

العطيةعدبن387عبسىبنداودبنعدناللهعبد32

ارىابقاسممميربن3ولعبدالصعدكأموسى2س
زىلضراطمثالتعبداللهفيكأسليماداريديعد52

الحازىنضيرنمحالنئالياموسىبئعبدالصعد2

مارعفيعزينموسىنىعيتالفضلجحمربن052

الحسينىازىناطحسى28أحماالميلىكتممسمالقامأيمسهي
منصوربنعطيسةتعلىبنءماجععرنيوسفمحدبنبناسحاق
مماعنانوسطاهرالحسينىقحسن
الجازى2مانقايتباى38الحسينىطاهرأبوعلى
ازىاطنازعهـبئنجاعزبنساممانقاسموداودبنهاشمأبىمهنابن

ثانياالجازىإبتانالحسينىألوحمارة

سليمانحسينأحمدبنبنمحيطبنحسين
ابسانزهيرنجانجلمهاممارةايالديخابنشهاب

ابسانزهيربنبنفسيطلاحسينبنالحسينىاالعرجمهنا
ثانياابسانربنزالحساينىحاالعرمهنابنحين

زهرحسيهأبن9901االحسبنىاالعرجمنهابنأجمبهدالله
11أمهنابنقاسمابويخته815



صامصرالمديتالىن

مصألىالمدينسمنسفرألحجيج
يسلكهوالنجدبقطرطرقبعةأرالىللحجاجإلللسبةينقممينةالمديمنالطر
سعيلمإشاالمرحومسلكهوهوالذىجهبالبآكرطرغالمعالجهاتعرباالاالن

محطاتقوالسالماصاعليهيارققرالمصطفىصدزيمايلمجر31سوالمحمحرسنة

محطةثماتيندوارعوعقءماوفه6إلرعثمانثمالمنورةالمدينةسيقالطرهذا

الشجوصاوماؤمامحطةثموماؤماحلىالمإلخمحطةثمقليلوماؤهاالضيى

أبىمحطةنمأسفرهمامعافىوالمعرىىالشاالمحطيئومفزقمحقعلتوكاكئر
وماؤهاعذبالففيرمحطةنمفيهاءماوالراتالفمامحطةئملحالوفمامهااطلى

ءوالماحرزأممحلةثم4عذبوماؤهاالخوثلةمحطةنمعفجهاهاوالمحطقمطرثم
رأأوبرأبسرامواالىونكانوايسيرومنهاجهاكبةدرئمييا

الممرىفيسوادايرجعومنهالستعماثرااالعبقوهوالطربنهبئوطردق

ينقسميقاطر11وهذوغيرىلهندواوىلجاواينىوااقلسودوا4بىلمروالروسىوا

يقالطرهذابانوعربحراينبعالىومنماالنخليبخعلىرءاطرامبهئبيلشىشبتينالى

لقبالفارلفبالحراعؤكلرعلىبعداالخرىشعبةواممةنارمليةضهوأرجهينةمن

نحوطولعلىالحجارالضخمةائيرمنيميقهطرقهميئشاجليندينوهوممرصحبتى

لتعسرالسيرعليهافيهجهاعنهاركايزللبلغااوجمالجماالالاطوالغرمنهكيلومتر2

الىالمسافريخرجومنهعليهثرفتالتىالجباللمنتحربلظعةالنقبمذابسعونو

البحرينبعالىتوصالتىءالصحرا

ومتوسطامدهلالونصفمالغربللحوازمالشرئلصفهءرااطبمناطراوهذا

بينيهلومهـترأما054اليهااأضففاذاترأكييمسبأبئوالمنيرةشةالمدلينالمسافة
جموعهاغاغائةيمونجدمالمحمهـممنوإإياماإلوعرشذالىممكة4وومالمدينة

برأالممرىالحاجاالنهمابربهكلوىكيلومتر



يعرالىالمدثبن3

لبآينتظرونوغابالدممالىتنقلهمكمالتىالمراوابهانطراينبخالىالحجاجفاذاوصعل
يمضعناؤمملكومناققالمراكبعنالناشىقلحركةنطاماكثيرظعدمايامافيها
منتحيطهياالقذارالتىشةلاضاالعسوتاننفيهموتعئشدفاتتهميمومطالمو

لثربحيئمياماصحالعدموخصوصمأمنفضالخهم

نالبحررلءماقىشهالمالمومزمنقلسهالهمكوندبةالمحراهـكومةرثوقد
ألخنوالجياففراايهاليصال2وباذزاالاليصرفؤماومايخؤنتظمعمالها
فىالتشديدصتشددعليهمأنالسنيةكومتنايجدرالذيناصمالتعنامنهذاأناال

بواجبهمالقيام

السفنوأسعفتهاشركاتةالجدبدنيةالحكومقالعئماالمحذلكلتبيتراياحبذاو

مماعنلهممنحميرآيمالحجامجالمساكينعىنجففونمفايةالخديوالثركةوخصوصآ

هنيةعليماالنسايشكرمم
جمرمحىمناككانانالكورنتيناأيامالطورقصيةمحرالىجماجبصليخبعومن

لبنهودقيقة1صهـدرجة82وعرضوكثدفيقةدرجةكسطولغكلىهـنومهم

اللسالمصكلىالمحمصرلوصمولهمبثاشابحألقهاكومنميل521يىالسولينو
مصرمننوايحضرونكاالذينلرادالابعضيدشتححلىنخقباثماوكايدأوالرالرقدلسا

لغليرالبماشبثىهمبالمالمجاحثرأملايبوجهالطورأوامنونيعهدومحوصاظلهذا
ونيأخذنواكااقا

قباطاالمننهاوأغلبصحالضرتحيىواشاطىخليجيقصغيرمكلىوالطورقر
باشالعباءشاعليهاساخنءمايقرلمنهاعينوالبدوضواحيهاكئيرمنفىوواالرواه

ممينفةمساوعلىالروماشميهاضعيلال2نااتجمولونوموسىحمايسمونهولاال

ثرقبثمالهوكهضالعامنايىتنجىبساتينوفيهرالمشهوريرالطويتاقرهنعامناإلط

يقعمدوغيرموضعييقالكرالقرأوذكرمقكلليمموسىالتعمالملماقالذىجبل

وقبالدهالىبرجعونتمونهروفزالمقدسلبتمنولهمبعدشوصالرالديرجماجهذا
وأحذيئنوضفيقخروادأوفيسبامحيطةفةوهوفىلطوريهجرايئلقرمامذشرق



ادييرايىثثط

مخعوصقمضعيولنىالنظامغايتشعلىلياتوفيماسبتانطيبناؤهاوتبعي

والالعالممحجرصسأحسنيةالمصرالحكؤةبعنايةالمحجرمذاولقدأصبحمنها

ةالحكعنايةسنيبأقرولفئوانالبدالمجاجفيهبالقجهاافاإلتالصوبعضأنشك

شاحةبراهالمتمااعلىرهاواساترا

الحليةولةالدافئجتهوهوالذىامثاماالحديدبقافىالسكةيقنوطربئالرايقالطرأما
سنةشعبانلثئانقالمنورقالمدادوصلالالخااهدادينعورللمدلقطرسميآبأو

واروسياوالزكالشامجماجآلنافرعليهوتسا8091سنةأغسطس2فهالموا6231
يارةاربرسمصوصحأويينالمصركثيرمن

كيلو3039تبلغودمشالعئمامالمنورةالمدينةيناهسافةانلكشولإالكماللفاندةو
سيرهافيهماومتوسطيبأتخرأيامبعةأرفىراتابواكيلوتاتطعها1كثحيفاوالىمز
معانومنعسلسااكيلو03متوسطعلىمعانلىااشاماشمنرالقطاوسيراعةسا08

المدينةالىحيفالممقاالورجةالدوأجرضهافىعةلساايهلو51متوسطيخكللىالمدالى

دانيةةيخهادرويسرالقدمذالصفلئةالئارجةالدفىوعشرجنجهأبضأرإياالدهاإلو
بحواجزمنهاستقمقاعدمنفصألعينكللىولمحضيفةاالوالدرجةباتعرأإال

الذىيلاوخصوصأفىيرفبهمشعاتخاالمدينةالىيهاروالمسانابتةماند

تحهيزهايمنمقاعدبعأرذاتالؤنأنبهالىواالوكانلسآالنهارطكايمضىيقضيه
كوبيافضلونالركاكصرامنىثماقىلدفيهاينالمسافرلنومأسةبعةأرالىليال

يامونويفرشوابهافراشهمأنضمكلحيثعةالبضاالتآعروخصوصلئةالدرجقالئا

آمحونحتىذلكالىويفكرأناللهولقحرسهاالدرطلوئملناحتهمراعلىيجلسونو
يلةالطولةالمماهذهفىنفرالمسابراحةواميةولىاالرجةتمالدباعر

المدينالىدمثقمناطديدىبقالطرجدوالبمحطاتوماك



المحطاتطاجدود03

إلئالمجطالمثأكابمحلمحئثوباإلحعالتاأصماأايتىالمجاالثأآمأااليهلوأتالحطءأسما
إا7ث1ه5محاراصاالتاجمال12نحوشرلص 806166اطحبات

747كثالابرمرمماس13007ديرعلى

56457أنالهفم05026مجد
60571ىنالمحطى346الجا
الكاله2اتوك436كالنجى

ا48ىلالتافيداوا87106محجة
447409إداراطركه586شمرة

557009هـتقةءا16785ائوع
برء288ثالاالخصرا6015الالالربئخر
حص2878حمدى321625وعاصال

اثاال50866بادىهه16ثلص
اطمال2281طمالمها261917المنرف
ا3581ءصماات855االعراخردة

بر0883011ءالحراأالش302716ءالررد
نجال40915113المطلرهي222اد

اريإإ81مهطاائوكأ32الفصر 03187حملمر931271لوب ورجم55صالحممدايئ063المجرة

رووثهلممالكالالعل2257كالصعة
306إثاصداا52287اسرييى
وهش2101076صتهد7لمهسواق

آ6301006ارالمطرشص63387لةا
ادكئهأ1كألاطدبدألأل73فريعرة

ور9076الطويرة1873228اا
ير611168لموحاممه7يقحروفاللوا

115836يهد3281010ةعر

برتممه551175حداعه0440801وادداطردور

ئكأل3411814عا54480111كسل
ألكه9811عنترلطبص57000111عديراطح

بربر4كال8021يوبر7869لةالندبر
فى832198حصناديلىاا102511عقة
3لى7211أ0355311العولطى لإوا

21045أطمرةاا899تماوادكط
7821057لمجغل40058111اصحمانل

2031916ابورةلمدنة5550811ارمآ
كثالكرةصال



هلكورنتينات

جردمالكورنتيناتالمحا

الذىلمثمةومعناما9لم3اأدللنإلسوىنسافرأممأوكارانتينهكورنتينهلعظ

أنلمارأتالبندقيهيقشنسياجمهورانقولونوالمرنجبعينأرالىيبآققرعددهيبلغ
اهاتتيقيسامربئماللالدالمفربومنالثرقبقطرالمحاصروإلمنتألىنتكابئةاالو

8431ضنةصولوعيلشاللطلنوثرتحالتصلالتىكاتاكجهاصالناالصلهذا

ثنيرهاالىاظارجتأقمننتكاالتىالسفىبتفتيشموموننواكاطآمحييئسيحيقمبا
للفقإلماءشالمأيتزارالصحتهأولكجرمحىأقامت301سنةفىويةالبحر

يهدونازارنضمارىسااصحهاقىياإللبحراالدرجقمخهاقرصمغيرهوجعلتجز

واالشخاص2البضاتحجرفجهاعلىلةوكاااألشاأاشاناثة3سأثفهـفذشا3

عشرئغورمىوالخاثرعالرابمالقرنأشمافىعلىىوالثرقبالدهامنعلىالقادمين
سلصوأقامت7641قامخجؤمحجرامحيآسنةفاالعظمىالمتهسطبيضالبحراال

والملكبالدمئعوثالطاضدالصحيةحتياطاتانخذاالمنوأو6251سنةمحجرا

التىم6561سنةاإلعنايةصزادتم41حىسنةبولىالبلنامالثاثاحساينيهر

عتههدفضاستطالعدمالموأنهئمكانوايحرقونهاحتىلياببالدايطافيهاعونالطافشا
لروأومتتابرشلىنهاصمتهاإسبانيلمقاطعقكانالونيافىباماالصفرولماظهرالو

ماتالنظاوهوأساص3381رشسنةما3فىلتيناتالمحورقانونانسافروعلتعيااللهذا

7481سنةغسطسا71فىتعديالشمهمةنونالقامذاعلىأدخلوقلىاللحاجرالصحية

0581ديمبرسنة42نهق81سنةغطىا01حهفى

المصلحلكيعلىغاحدفابمصرأمالتيناتالكورالبخعحوصأصروكاشفىهذاما
كاتلسآميالدي0281نةسبهاوشكلمحىلثامكلسرقاوضرفىالبهيرفكر

الجلسهذابلىوتادخ5281سمنةوليتهوصيدالحيشءحوممناعضا
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ئتيئاثراييهول
زادت1381ولمادخلتمالكيليرانحمصرسنةالصحقالعموىوصمامكللسحمةظامات

لالميرالصحيةإلخدمةرولتيناشهإوالكورظاماتاليهوادخلالجلسابهذعنايقمدكل

وشكلولالدقناصحلنجمعالمتوسطليضالبحراالالبالدالواقعقكلىحميعفىيهروالجا

سنةبرتو13يتودبذروأصدلتيناتكهرااالمهرالخاصقبافىللنظرلجنةمنهم

طبىلشاافىيرثثصأثسكلم5محجرصحىاوليةرسمكندباالبنى81سسنهون1389
المحاآلنيطهأواالظاريطهيمونهامظريونراالسكندواليزال

أعالالعليافىةلالنتوكاططاهراسمهعضومصرىالمجلسهذاضعنوكانحمن

ذهبالذىءدإالوذلكمةمصيايبنطاكانالتىجميرهمتمرالعنايةفكرلثاقبلمجلىا

المجلسهذاعدعلىالغى81هأواخرسنةفىوالبحرىالوجهفىنألغلبمالس

لعموميةادارقالصحقاوشكلالصددهذائالدولحليهتإلحجاطبحفللموالقنصلى

طامرمنهمءاعضااالسبتوجعلوالتجارةسحميةأناظراالشغالرئسهاوجعلبثصر

باشاعبامدةورالجاأعيانيفنالمصرالحكؤةوستنانتخبتيمكرذلقبئالسا

االوادالنظاماتارجوعفطلبشمنعالدولالحححيةهذمالنظاماتأطتاالول

تشكيلمائجهدنساتسسفرفاخذتالتفاتةأيةيعرمالموللطلبهايحبفمايقنصلية
واجقعلهاذلكفتمالمتوسطليضالبحراالفىواتمالمصلحةذواالدمنمحىمؤغردولى

واليؤدأنالوايطافساواسبانياسلياواوصلسافرأعضاممنفيهوكانيسبرالمؤغرهذا

عواار3581سممنةيوننوناققاوعياوشيهاوتسكلفياوسياروايميهوسردلبورتعنهالوا

انالىالمفيدهيإكتشافاتهلوصكانالعمالنالبضاخعلىالمجرخصوصآفىالسهولةفيه
طاتواتخذلياجعارالمؤقراراتلكتراعلىانوافقلمواجمسشمعديةشةأغلباالو

يقلوانيماخصوص

وجملسيقاالستانةقدولىمحىمجلستشكلأنالقانونهذالتيجةمنوكان

الالزمةاالحتياطاتظهورماوعلششكنداالوأعىاعالنوظيفتهماويةراالسكنه

يربهونءاطبابمضرأيضآتعيينولقدتقر4لروأوالىالتصلحتىوجههافىللوقوف



لرنتيناتبيهو1
التىالبالدكلالصحيةبكالحظاخهالمحالجلسينليرسياحىاالقثرقالدوامالمحالالبحرعلى

عليهايهرون

الداخليةوالحقبنظارجملسأمحيآ4581شسنةوشكلسعيدإلشااهغفقدوعليه
شكلبملبالدااخلىدحيقمناالموراالنظرحقمامنوجعلى7581ستيلابر12ق

منلولةنشيدمذمالمصلحقاالخيروكايلتينيةكيرااالصحيقبةاالميرالبحرللنظرطنة

يتوينايرمنهادكر3رقصدافا1م1سنةالىيةالمصرالحكومةارادةونبدالتصرفعن

ويمميتمباشغالدومناتفاقعنءبناوذلكبعضهماعنالمعحلحتينادارةهعل

يةابحااصةاولمميشالثانيقجلسمقرمامصرجعلالعمؤيةالصحةمصلحةواال

ربتو1خرصدبايهرشواليهراتغرمذاثميةرخدإلالسمقرهوجعلبةتمالممرلتيناامحوروا

المذكورالسنةالمنعتهديسبارقرارالعؤغرعلىءبنا381نيمسنةيو9يخبتار

صالمحمكةمنسفرالنالمجاجالمجرعلىمنهاالغرضيمنوهذمالكورنتبناتعهاأ

أناالشفواالمنممطهرقالسفرهذافةطولماأنوكانوايغتكرونالبريقطرعلىكان
البحربقطرالمحمصرمنيفرمنهاأغلبالناصىلالدالمجازجعلتفى8581كوليراسنةشدة

الولجاجاضاطجرعلىوخراالصلهذايةالمصرومةفاحتاطضالحالقصيرعلى

نىالقاسافروامعالذبئالحجاجأماوقناالقصيرلينالمسافةوسطعنبرقبزفىةعى
ودرالحجربشكلليهموضريسالمحالسوخولالدمنكامنعتهيفاالعقبةيقطر

رئىطنطينيةأذمؤغرالقاالآقامقكجرمحالطوررومررأواشالعهدهذاومن

فىأوهواسخرالحجربرأفرعليهبعاسواداطحجأجكاننإللوباطوراضكنألستعاا
نتكاابحرمممااركابعلىأوعوشمويمىالطورفىوالقوافلركاببحلىملهرأس

البحريقطركرسفرالحجاعمنائهاابتدمنال81كىسنةرقالىوالضرلكذتقضى

389سنةصارتاطهرحتىااداتاالستعدلاقالمصريهالحكهمةأخذتلكومنا
علىنالكورنهتعملالذىالوحيدنالمىاصحبحتثمومنمنهالنوضوايخث

الىآخروقتاليمحنتدخلصالحاتاالمعروالشالعلىرونيأوالذبئالمعريينالمجاج



لكورنتينأت031

انالكبيروسالربقاموكلألعححأشأسكأمادةردقأنمقدوالمعجبومن

النوذلكيةاالزهربةالحقالرأنحمناللفظهذاأصحلانقالاالفرنجبعض

المطبقالجهلسهأساهوهوصعدينالمتقاوالشيوخالمعميانصراغاموملجأاالزهر
حقهااالسالميةمالحامعةلعرفوالهذالقوهنصولوأيينواالزمراالزهرعلىتحاملأوا

تذكرنسأناالفىعلنالرظ2يالممنلهافماأنواختالفاعلىمالعلىخدمةفى

وأنالبدوحكومخمالنيقإلالزمراالنالعالمحاصاديوىالجنابوالغروفاهماهفتشكر

ماواحمافظاالىبهعرىالجامعاتمقدمةااليامامنيجعله

أواالبرصيعنىالىظالطينيممعنامليفهىابهطض01شايشاظالرارةعهأما

المجرتللكانوايضعوخهمالجذومينالحجرعلىفىتبالينيةاروماولهشهالدوكاوهالحذ

والحقوهوقانونيضرسبالرصاصأننطاقممنهمعننجرخسمنضااوكاحياتهمطو

وقدالسدامنفراركوهالمجذفرمنديفيخالشرالحدردووقدشدنهفىأنممبالى

الرزاقاعليهموأجرىومينالمجذيهااوجمعولتهانحاعدفىجنالمالملعبدبنالوليدأقام
قبيعاهذامنءالمالجىأقاممنوهوأول

أنيخالتارعلىالمطلعونيرىولكنربمعنداالجرالصحىايخمذاموتار

الثامنةالسنةاخبارفىاألثيرابنيختارردفىدقدوالمجرقبلهمرقمذارأواضروالمسالين
لصهقماالهجرعضرقمن

الذىممواسعونوموطاالطاعونمدقذلكالثاهالىالخطاسقدمبنعمروكان

وتبوكالمنيثةبينسالشاهقروهوموضعبسرعكانافيعآذرفتالشامفتهـاهل
ثيرمنمعئموكاقهوشدءالاإلووفاضرالجراحبنأبوعبيدةاالجنلدمنهمءاأعىلقيه

فاسقشارمنعمارواالوليئاالينالمهاجرنجمعيازمحطجهمنصارالنخرجواالبنرالم

ءبالموفناانهومنهالقائلذاعندكيعفالرجمالتهخرجتالفائلفنهمعليهفاختلفوا

بختلفوافمرمستشافابشقرمنلفتحاحضرمهاجرقائمقومهالهمفقالعليهتقدمانفالشى
رقدرامناافرأبوعبيدةفقالظهرعلىمصبحالنااعمرقىدفنالعورواوأشاعليه



بلنابروالحاضبراإجايخبرايتيطر

هالمحقدرارالمحهقدلفرمننعمالنتقممشمنهيعنىأإلعبيدهياقالهمالوغيركفقاللمالله
لسأبةمجدخرىالوامخصبةاهااحدوتانديايكدفهبطشوابلالككانلوأرايت

بئالرحمنعبدوكانلملقدرمنهرعينهاالجدبةرعيتوانبقدرمنصرعينهاالخصبةرعيتان

اللهصلىوهوقهلهدكحديئأوسمعليهاللهصحلىالنبىسعمنفاخبرأنهعوشنهانبآلحفر
تخرجوالرارأفبهننموأببلدعليمواذاوقعفالتقدمواببلدلوابهذااذايممعغوسمعليه
المدينةالىلناسلعرشلفاالئسكنهرضىعمرالحديشموافمالمارأهنحذفهفالمنه

حمصحدنناالنصبهذاالطبكتابالحزعاراخفىالحديخهـإلبخارىردهذاوقدو

سمعتقاسعدبنهمابراسمحتقالتثاأبىحبيببناخبرفىقالرحدئناشعبةاكأ

هـإرضلطاعوادالممعمدقالوسمالتصطيهصلىانبىااعنلثسديديحدزبنأسامة
منالمنعاناحديثشراحوقالجوامنهافالمخراتموأبارضواذاوقعهاخلىفالتد

الحديثهذاوهلوغرمءكاالطبادخولهمصاحتثرضىللتكاولمنذاالالدخول

رونكانيققيهابندافيسياوضعتهلونقاأولقبلعىلطوضعحصلونقاالايفثراا

ضروحابرالغافىالحرمنالىالطريق

المسلمينعامهعنداطاجولقب

بكالبقالساارمنوأخطاراىلحرامعهامشماتالتماليتالىالمجيجيقطرنتكا
بقدالطربسوادلمتكنتكالتىاائدالطبيعيالشدمنشسبيلهيةيدالتلقيهكات

كانوماالحرلحةءالصحراهذهفىاالبلىءماأوجمافءالشناوفزحرالصيفمن

المجيجلصفجشاجآاحت611هةلتماحعأشدالتىاليولفهامنيدهمهم
يدأشراربهمتونتكاثيرأماعيالطبيائدلشداهنحاوعدوالمدبنةممةلينالمحرى

لصوصبعضأمسكالمحرىلحاجأميراوكان0031سنةلهموخماوأقممىابعرالا
وتالحقفصرخشصرختهمخدودهمإللنارعلىوسمهموالمدينهيقطرفىحرب



الضبروالنابرنجينالجريتيطره1

6خرممعنفأفنوممأبدجهمبينوقعضالمجاجوعسكرسمعفهروحمراعليهحربئلطقبا
أشراشمبينلسلطةاتجاذبكانوكشرأماسلبوذخرمنشمحهيكاواماوأخذ

مذهب2خرأملمذهبحللأواخالفاالعرابئلقبامعجمهأوحربعضهمو

لىاالوعنونفيرتدأوتلكهذالىوصحولهمبعدينةأوالمدسمكأبوالمجاجاوجوهفىمقفل
وقدبالدعالىيعودونوالسيدارسوليارهزالثايخقبدونالمناسوعنغيرتأديةمن
حرمانهميقمنالمعنوعلهمأالمهمثدتهاشيدجديدةللمحمشقااالوعبهممتاعلىفواأضا

بهمؤصرضلفوضىايدنشتتهمنتكالبآماوغاماوتخورعزهمقواخضعأمنيتهممن
والناساتمالحرامابيتلمجاجيحصلكانذصوالسلبالحالىالضعفصا

قعدمااالماالسنينسنقمنلفسإلقأمقعننقطعوااأخهميمممعوأماخعنهاليكلنعهم

وأنشمفطوعخليمكابقالطرالنوالومابىالقرمطىأياملعربيرقاغيرجزببعهمن

االسالمامبدبعرلشنأحدمنهميقفلموالواجابطلقااهذاأهصرينالمسجميعبانيسمع

امارقمكةعلىاألثرافبيئنتكاالتىللفتنةأحدفبهاج2اا56االنحسنةالمحاآلن
سالحهمعلىايستعدونأولكانوابضةافرهذهءأداالىاذاطلعواالحجاجنتكالذلك

وحياةللوالحيوانلساناالحياةفيهااللهالمحدارقدثمنالدارحربالىونسائىكاخهم

لهمفيقمونرموروالطبوللومووذمأهلىاستقبلهمالدالىعادوافاذاراالشجا
وتجديدرالدونقشرفهههمنوراحتهممافيهصيعدوالهمانبعدالمالحوالليالىاالفراح
لصغرىاالطبقةوكاتئميرأومقيربينذلكفىفرقالوغيرهفرشفيهامنعهدهماقدم

علجهافيرسمونمخازلهموجهاتلهموقشظبعآوأكزطصسمهاالحجاجوممسواد
وضبعسبعالمحجذعهابطرقدنبهانحلةطالىويرصحونوحرسهوقافلتهالمحملصوره

حفظهحبناصاأناشارهآلىيدهفىقدأشهرسيفهرجلمنهمايقربوحدبدمنصسلسلتين

لكوالههاالخاطريقسذامنطرفىدتماصاعتحلىوشجابقوتهتظبالله

بهاصمدريتحلىالتىاقاباالأفرتيئالحاجمنهصوادالمسلصلقبوالينالكانلذك
فاذاالشبانالشهامةصفاتالشخهمنبهزحاماعليدلوهوالعمرىأسماعالطبقة



إييراليالمديةني

والكهولالشيوخبهاقبستافاأماالشجاعهيامئاأيهاياطيفالنياحاجراحدمنهمقيل

التىاالهواليقهطرافىتحملالذىدينهمومتانةيقينمللاشارهيمونيذلكفانما

طفالالانشببمها

عودتهفىاطاجىفىلذلكأمسهىبقمنهصعوأقلاليوماضبحالحاجيقطرأنعلى
شيثآعلىبمحريريعوناوقليالمافىلقاساانافيفىبهبستقبلكانممابسطبايستقبل

أوقطارسكةصضارثصكبنبهطوالىجندهفىاالحالبسيرماللمبرهالفالطبضردو

بقاسااارمنفىيقهطرفىاطاخفهايصادكانافا4المثمعنىمنفيمماالشىحديد

ديننسبةالدلدإالدسكثرأمنأمنهوأدةصحوأفلاليوهالحاجيقطرفانالحقيقةو

يوميأففاليدأنمايةادولتااهماممحلأصبحينالحرميقطرومادامإللمرةلتيئااط

الحدبدىبقضرتسيرالطراذاتحققخصوصأباتاحمحوافيسنبقمايتذلليبقر

المحسواعالسبيلىالهادىواطهوجدههذدـلينوومكةبنةالملىلين

لحالىاسفرألجناب

مصرالىالمدينةن

المدينةمنفيسفرهالعالىقررالجنابالذى011سةيناير59السبتيوهلجرئ

خدمتهأدىخبىاصالةبعدويفثرالهفىاللهاقصطحنظهتبوكالىالمؤر

بجموعباتهارتكاالتىطةقصداص3دالىيارةززارويفجرقالثرافى

حفراتالكلمقدمةويينوالعسكريئاطبنوالمأمورواالشرافاالعيان

رضاوسعادهيرهءؤالثريوضازنعارالحرهوالقاضىوالمفتىاالشرافونقيبءالعاال

لخصوصىكبصارفوالتمواحدأواحدأحفظهفصاطهمالمدبنقالمنورهفظباشامحا



يصبرالىثةالملا

جنابخدمتفىكبو4ينةإللملىقامتهاءاثاثمأخالولطفلجهمأدمنلميهماالمشاكرأ
قبلمنسعوهتعينالدىىصوالمهمذاراظوحخؤلخةارالمحافتردددـدسعالىأما

اتلينقاصدأتبوكغاماالثصسوقشرفىطارااتحركنماطجازومةح

االهادتافوالويسيقاوعزفقعاالمد

صفيهوقدكبدساعيناظصوصىرالقطافبلايهااقاماسنيةاالمحيةقطاروكان

يدداتصقبنةالملىفىثمقطكافىبةومارأوأواكوشوايينمصرمنعائلةخسين

اقاسهمعلىءساالدالىلتععرااللهحفغلهأعى

عنهاتبعداق1صاعاقمدمحتمالعمحطةعلىااليمنتحففىظاراوعي

الاصاعاللهادلىلسهمالجحروءاطاسحراصسوبصثءدا4و1
سصدهـرلهاانءتووممشالىأتاهدصصكلنودلواوبمتمردءقوالىارصا
رمايللعدهحرماتورراارةحزثاحماالىفرواتالمتمأالىسالمؤر
لعضىعلىاوحدوهـهـدالثشوداييادتكصاقروتصصهائمصاصوكاهـ

صلصهاالجةعلىاعيمامراالمقريرفيوتددكرلى4ااتشداخحالالىتارهما
مىقنرلواطاورهملمالمهمادالنمردقوملطردءاصيماالصحأاااليمحميرار
واوحاواسووتايصالهاتواونرراصصاواأقخاسأحرااآلسالاداادايلة

اخرحهامناكصخرةثللتةلهمأريحرخلوهوطبوهقوالوردياحاطأامفالتصة
صوتسخديارممايىراكفىححةاللاللهامامحمهـفعقرومالهم

4بطريصواصوالراوىأتواالاءحمااارثصنتنافردنااليبحهمودهـ
علىدووادالصاعلىلوصحواديحاةاخاارالقررواسعاحولاللهموكا

االالحاهركتالةيالىاآلراىدالحطراكهوهـ

دواتهمثهى01االلعداطدهداضواصحوديلالادلمولاالواىاأاادصو
تعالىمحمالميالدقلأواالولطاياااقرالوابط11ةصالوطتاسوصارواممهساوضص

الماالثظردممالدبئاتاهـادعرأسلمورأنجمسمدالأنهىيئءوالتالعضلىالمتوحامة
ةالرضاواالجالتحونيهصتعدواسالمصصروالميالدقل0502سةلىمخرض

رابىماالالمنطقةلىوامما2اتوافىلمهاوادالاحخرامحواالوااديئونمردالالى

رماداللءماذكرتماصكاسالليمخلهمننهاتربهدولةالهموصاروالمديه
غيرالهمنثممااللهاعدواءيأتواقالعاامماازصوارتمودالاالعرافصورة
ءبونموماوالاقهأرعىنيتأصقدروماايةمااللهناتةمدربممنضةشكماتد

منمحخذوناالرشدوسأكمبدعادنءخالادحملكمواذكرواعذاسأيمكممأت



00313مصعرالىالمديتمن

عةالساهـنبوككورلنينةاتءحذاالتدالىظهحنوصلويهلومترابنوعثرحعوحمسةبن

لقيتولتينةحوراالىوصىالنهطاراظلدخلاالحدالتالىاليومظهربعلىلئةالثا

ميهلتضرالذىءالحذاالىيتهلقىفانهالعالىخااطأماحاششهاضعالوالددولةفيه

ظعالتدلىوجضحمحريينءويينملمنتهحالضوخياموصيهعاطينهصواو
ةقطارالونصاالىاعوصىااحجواناأنناخهامنلىلزددكانأيامحمسةحورنتينةا

المالاندبادرصىداوإلتعنوااتءالادكرواديونااوتحودادامهولهاقصورا

لوافىرلهصاهـعماطأاأذلمموقمآلمااصتعمعبالديوروااسكالد
أعصبءاوتحبافةااقعقرواونافربملهإصغكاللالاواساصالدبئاودؤلملأرمممااال
ثكليددارهموافأضنإسامدفىالمرصلمادكسامدناصاااياالووثامر

يهءاوقدوالاقرداادوادىاطمدلمردكاتراثالمعارروحتروو

دياواامدتيواخديعتادلالاافاحواءرااانااكدتأنادقرلهيرد

قهمساحجةراصهمفلالامأختبأانقودلبىوحمصالصيحةا
فهتمدأدصفوبماووااححدوحرةرحنورهءالثوكطرادههـداإوال

صايسعرواعىتارهمفيماللةصفتالىنةالعتالهرتهاقالثصصمةصةإدتاالىحهاسانثاهـااا
ركاثنوراتتء4ءالتحريهىااهـاصتااتاياياردأوعاصل01ددبة

شيدكرهمضدادالم4اتثوسدرحلةتمودلةددكاتفااكاوضلىفبرو
هـيصاجماتاشتاقخالحبهرياتوىءمودرصورعهبهحعالىاوةااسعساعلى4لقو
ىالكالمولىااضهـيهولمأاأوأوأخا01ا تسيمصوممردءمولوتءو

مبصسجرةالاضاصعهارالةككضروتهصاطضوصاآالتهكابىالتالإرصرلكدصو
أدقاإلولاملسلاأردالرلىوااممداحواخودإردداارالمومه
01اللهملهوحرمااالالتواءمزالمحآاوءوادالاحالةاعاب4حالهووه
الةةوهىاترصيالمآلفكهرالثاودلعىاياقواكاد01مهرأكاى
لهءإتأحصاؤهاواسداهراؤماورجمكالقرة

صآالصكروممماراىالاالور11اكالداشهااتاماوكلعلىادرنااىاتإشاالاث

صهانرحهالثهـلداالرااماالتورشهفءقايصرت عدييهاتضاء

حمادمهرحداهتكاـعلىدكهع
يدهرتةصواتكقالهواوالواحمهامإاكهبضائدالطالدافامداال

ااحاتصهرو4فىثةبأتاتهدتائديحرلهدواواللهاتثضادرتياص
وماةىسادوالعرالدلعدا81صواددالوحهصحاطاالثالالحارثماصاا

يدقتحراعإليخابققأوأولؤحرههوايرههاوينزيهأوالضمداطيعمركلسوت
الغاعدةحبمقدسقهوحرآعديهحمىوماالقبراعالهااوهمالديىكشألاالأحدأفي

04



ينقايىييبراببت3

وهكاراسفتجراددرجة9هلينيتراوحاألثنامهـاردأجدأتلكقءالهواوكاناصلريد

مكشاأفىثابةالخمالنشقرمعهاجدأنششدبدةفدكاارياحأماليالتحشالصفر
اماأوافوااولالاليوموخصوصاواهالدعلىعزعةشاهامشبل

البهاأرفيسرعكنهاأماتطيرمئاالخرىاعاتذاطقااالكورلتينةخياملشاهلى

ونيناولبهائمبناعثمديدويرجحونسيرمايوقفؤكاعنبأطنابهاهاويتعلقونءراوبالجرى

واحاالريزهئياحارخعراكلصجهاوءافى

4السالثمنةسضهاشبعنوتفصلهاااجويانحيطعشرحذاناالىحورنتينةهذهوفى

صوطولدىالحدبقالطربطشريسيريماطخهاأخرىستةلةمقاستةو

فىواحلهأالمبخرةااثم1أصالألنيةفيهاولسمترأ7هعرضفىحشماءحذا

ءأثناوظلوالىسمهممالفتبخرتوالحدمعسكرالحرسايهاأخذااالولءاذجواراط

العليةدولتناأنفىوالشكودهالرشدةمنيرتعدونوهمالمبخرةحوشالتبخيرعراياق
راماطصالتهلراحقحجاجكافحتيلهون9جراعايتهابهذاادستزد

تاالواءاحرر18حهـالطراآلبدثبراادوتراسألاحااالاءيةاا

ريدادأفدىرحىحباالكضلاالؤرحأااسدةمادسالرالهنارنج

وىاضاثولهتماكارالديطياللونليةدياتهمعيياالقوماترىهات

وثليتمالرلخداثمورعيرمااالتواوصلوقيس

فأوفداد11آنار01اقاراامااةلحدلوداحااالداطناولقدامتم رصرلمىصىحما

دصافعادداالصصيالمبىصبشأاتيىادتدايسوفورالرالحهةهد
ريىودداخاصداقوماثآنلىويوحديماثايداقيهاأبقهماالعغر

لحسدفاةدتوحةمحواديقوىصءىاتاديوألهباحمؤبىلةيواالوييىو

كلوعلىاآلدادايارسالهاءوعدصةحاتمىاوحأثوييهالتطمفثعةعلى
ءااالقىءذالمرفةااليامرايوابزيدواتالبدودبةواكاانارالآلاراشليفىاا

اطجرعصيةثالبدنهصاألهلأ4اصاماوانريمبأهلأاالبرالحرلماهدا1

ةراعاركهةرصممحاحلبادحصدوةالمعريةاصرراالىلهمضتلالصاورالمحى
جهداشىققررلمرلكنمموفيالمعرلعلىقيهاراصثطبمثةعايةرطصاتقبى
اآلقالىوعىاط



إيمراليإلمدينهن

للسالهالمتعرفيتببفؤاديإشوعلىمعانقاثمفاوفابكوسعالحةالحجازى

كيزلتينات11قيامابواجبقانونجنابعااللىمبايقافميةالخديوالفخجةالحضرهعلى
لحضروايناير12فيايومصباالمجرلقضضمدةالحجرممحاإدارةفتمضيافبقوافى

شحناتجدئلكوهناالعليةحفزيدىينالمثولايثرفوناكالخديوىالمحالخيم
محطةفرعلىاليوهظهرذلكبعدالثاييةعةاالالخديوىاركابوتحركاقطاراتا

من36ونحالكيلومزابنحوأاشثماالءالحذاتبعدشصغيرةكطةوتبرك

االرضمنتفععيعلىبةهذمالقركنوماضكرثلماقمترالبلدةوبينهاوالشاه

إللطوببعضهامبنىوذرةرعةمنزغيطابعضوالنخلبهايجطءالصحراوسط

بنيتهاماهوأومنخارجهمالجيرمنلموشيينليتينفيهارأيتوقدبشإللدبعضهاوالنئ

وفيهامسجدأقيميةدمجيربصاطينلشهبملوالخارجاخلالدمنهوكالمدلطوبل
بابوعلىخروجمالمحهذمالجهةحينوالسالمالعالهعليهفيهلىالذىنالمعلى

التصطيهصلىيدبهبينماؤهانبعدارسولأؤالسيمنبئرليهااخلالدبميئعلىالمسجدهذا

اليهاضمنونبشيرالتىوءالمحالماالحاجةشدةمعهومنموكانوقتقوسم

سجداعذكاوماعذمالبربعهأصاينمننبحءالمماألألنوسمالئحليهصلىمعجزانه
طلمبةالسكالحدبدالحجازيةمدبرأممللكاالذىإلشاممظماضرأعلبهاوضعوقد
التمخرأنجزاهعبشالعابثينلظيفآبعيدأعنمامماتحفظ

يخهاتخزنلتكاوفجهاقلعققدجمةالحجمحطتذاتعلىعصحتىسافىأراقطاومازال
وسايلاكولصففىكلتمعاناصلصمالرفىمفرهدحينمىالشاالمحملمؤن

كبرهرشةوفيهاودمشقمن54وكيلوعلىوالشامالمدبنقالمنورةلينكبرمحطةأ

إلشالمنبسرجميلىكمنهامنزلاطديدىالخطامذلمستخدىبيوتوابورأتالتصليغ

والظهرثيلالمحالإنحرافمترالمحالرب0002المحطتنحوعنتبعديقمعانوقر

معظمهيقبشتفلنحوألششخعىنهاوسالجبلجوالنهافىالهطةللمساقرمن
عةرالواليشتنللبشطصرقاجاللجرونقباليهانواوقدكاىطديدايقلطراعاا



ببيراليالمميخةمن3ا

فىبهزةيوجدونالذينيطاتواطعكربمناوفيتهمقرعناليبعدفيماالقلاالمنهم

يةثيلهذمالقروارعهمعئهبونويعليهمكانوايحفضونكثيراماالمنطقةتلك

ئمأفىمصرىاأوأظنبسطةأكبرهاكشيرداسمخرائبساعاتثمسافةعلى

عذبةثيرةالحهشياهتلكوقعتيقنلىآتتخالهاقديمةتاللوفجهااضرحاذرع

1ئار6الخرائبههنمذوجلقديهارمانفىاخهاعرعلىممايدلرأعيةزوأراض

مدنيهآلنبطييئ

والبحرخهراالردنإلىوعانمعانبينمادالحديدلسكةغرلمافىالتىوالمحطقة9

والربوانعدطيمييئللنبطييئبعفهاالتىدقيئاراباغنيقجدأالالجنوالجشومايليه

يونانيةطةاصا1ابطرهثارمدينةاالهذهوأظملسةالبطاإئيوالمصروارومان
معانتبعدعنوسيهابحردالرلمايعنى111األااالهمقىومنهماحجرمعنا

االفيإلىبهاووىكيلو031ابدسادهومبخالهوعنيبأكرأكيلومألس3دالبمسافةغر

الدىمدخلهمتراعلى05رالىوحالصوحوادتلهاالفىةةالمالمابهيرأمن
مترابنعشرارلناعجدأعلىظبمهيكلبنمروقدرأما9الى3سقعمنتحتل

أقاموللروماناددبعضهميغلنوعونربحزإصمولهويلابوشانمنثيروليهيم
يساينينقلعبيالمدخدتملكهم

الىانربااصثالامنءمامحرىمطعهالمحوادواسعخلالملىهذايقطريوصلو
موكأوادبصمولهواالقالىبهاطاللهماالوالقىالمدينةيهنتالشرقىكاالحنوب

الثرقجهةالىمخهايعنىالوادىبمينعلىوالتىالصحرفىرنمرتجالبيصبووعلى

أماصامتهالىيدشاصاوارسومموشااحليهامنتشامدلىقومالالشرافكا
ممنراليناضبوادهذدوسكاساادإمةفصبيإفراهةافىيارهعالتى

رسحهبالمجلضرلىوقديتهرسمناتيافىصالصخرمنتهورةعيقبرأ057

شخس0003تسعوافثالصأميئهجاعلمدشسهسيهوعلهومقا
منالحصوصوعلىاالفرنجمنحياالدواللبيعالرفصليالىدطردسنوجصدو

يسهلالكانوهومامالشاواليهمنخحوحىذنامنتباياشدزوإلبدنيعياال

عليهاطصولنساناعلى



إإلالبييرالمدينةن

لابحملىارفاللهالعادحفظهبناأصيناير22لبتايرمصباحوفى
حفرةتحشقومندانيةاظديوىاطربعضومعهاركابالساىقنتكاالىوالهجن

واساترتليلترا031لينهمافقماومساالعقبةالىمعانمنأدافندىابراهمالبكباشى
لبرياطرمنيىلسوالمحاشمسيرها

توجدنتكابهيرهبيتحكومقكرواالنباطعاصعتكومةالممبنةذهنتوكا

ساعدتبةقووجيوشليةعانطامدنيةوكايحالمقبلبعالرمدقالقرن
نطيغؤحىاجمهاولقدحارمصروعلبالدالفرسسلىاستيالئهكراالرااالسكنى

لباسلاهاجندأمامنهزمفاالميالدقبل313سنةرالسكنداخليفة111شاحمألدا

سديمزصرهاطئمالمرالمئلرطوالغربالشرقبهحروبمارصقلمانهوقال
ئبانهاظنقلبوا

السكةلشملوكهموصربقجدأقوالمسيحقبلالفرنحالثافىينانبطيمملكةنتبم
وادىالىوامتدملكهم61يسمةالذعملكالحارتكرمألكهماومنباسمهم
الراقحدودإدشرقاوالمجروماواالهطاحكهالىودلجنوىالقر

والغربثرقاللينالتجارىالمركزبطرهمديخةلتوكاسينايرةجزيحيثإلىبأوغر

االمراطورقىاجانعليهمحيشساقالمسيحبعدالثافىالقرنإلمحمبدأوالجنوبثمالوال
ئمةقاهابعدلهمتمولمقهئمورممزقوعقكتسهملكهموابنهممدفهدجيوشهومالرا

للشاهالعربكوحواحدققعةعنهاكروايذلعرسؤرضاأحتى
وفنشالحركايقحتىالتدعىخابةالفىحصلالذىقىجاينالنبطوا

لخارابذلكوحسبهمليةالعروفللحرالنبطيقامهات

حاتمابوابنيرجرابنواخرجبعيدالرقمزمنالمدينقمنهذهتسمىوالعرب
كهف11ويلهايبممنقرفاسطينواددونقماانلعباسابنعنالعوفىبقطرمن

قيمعيبمعنىارقبمانواظنجانبهاىاوادىرقةومنالوادىذلك
تعالمحقبقولهالمعنيةىمذمالكهوفلتبكالكاكهوفهاورعلىومنقوشلممامومكتوب

إداواليينعنكهفههذاتنميلشاورإذاطلعتمسالثىوقىداالكهفسورة
رونماقبراطبلكلىالمدهذهشالإلىوذاشالشيلتبعدعنهمققرضهمغرت



ر066ء5ونؤكوقز



يصبرالمبالمديئببئ

قطارهالمققركالساعفائامبدأوباشاارمنبسرامإصمومافدالظهرتناولو

الشرقىنبينالجامنأفالبمرملىالجبايخهاضىمحرامواسعةفىفساراحيفآقاصد

نتوكاءودااالحجارقالصوايخةقيهاتكزرمليةهذمالمنطقةفىواالرضوالوب

الحبليةالسلسلةحلقاتحلقاتنوالشيهمحوخهاجبايبيقالتىالرالجبالوسور

لناترحشمالهاالىبهاجنوبالدالعرسمنتقطعالتىالسراهبجباللبنانجبالتصلالتى

الجافةءهذمالبيداوحشتاوحدقنىصيتهامننابتشاكانهاقدجالنلىبيضاممن

خطعنالثمسىبعديلرخ6ىلا7نلنافيهامنحيلىنفالشرقيةالحهةأما
دزابنامنهااقراوكناءلصحرا51هذأفقاشهدعلىالماىكبيرقمنمجيراتوالاك

ذمالبحيراتوسطتظهرلتوبةرلبلىتجوجماغبعضهعلىماؤماصعفاوماوتحرك

قلعهآلىالصليبيونوقدابتنىريارتهارمانقديممنالريقصدةوأضسى
جوار

وفىالغسانيهأعمالأدسنيظنونودانياسةامقهالافىالشيخوتحشجبال
دالعبكللمللطاالمونيينمياصاالميرمكلمنعركوفىساكمكلالكرك

كيلوبنحوعثرعانعنشمغدالتىبةمدوقلالعلندهثىرومايهأئارعانون

إلىعهانبعدالتىبادححصبانوقلبقالطاخريسحؤجميلةنار6مر

إألصهارجمنهاوألمجانظصهوذاأنارمملكةأنارمنأمحركيلوبنحوخستكبىالرثماال
جرشفىوءالمامنهاخلأعالهايدولهافتحاقمنالجبلجوفجميلمنقورة

لهودعليهانهممونيناقبرسمهيقروأجدثارلخجة6عاتسابنحوخسمماننبعدشالتى

ضمنهاقصرومنجميلفأثارمثانابمحطةوكانظيظاالقحرقلعةعطةيوجدفىالال

هديننااللمانأخذمانالفخامقبهمنوجلشلهوكاالمشحفبلبعاالالقرنمن

وأمجدأجميلةثار6ممانوفىسنةبرلينالىوفقرهاهيداعبدالسلطان
خورلعاوالقبيرالمنحوتةالماشكثرمنوفهااالمونيينهياصمنممالقلعتالتىمافيها

أهليرفهانجواليكلداالطبهابهغالتىناراالقدميئلىلبالدمالذمافهحالصوكل
المرئاثمالفىبالميرعيأئارتدامابعلبالشهرةظتظامةكبرماواقسهمالبالدا

حمصلبهامنايقاللروالحكنهاوالحرجطدمثقلد



ممفيفقزءترممص







إبيماحححجيصبرالىلدينةيبن

النفساذاتاقشطاحجملطايدفىاالشجارقىظهإتممنتامتطيهاأحياظجزر

فاذاالشبطانفيهاسكنالقيعاناحدوجدخهاامتناولوصأرشئكل

ايكنكاوجدنهبهبشرللصوةبهجنوصلضالى

وعرفشضميرهاكشفمسنورهالبحيرأتماهذعلىبصرىوقعماجردأفىومع
أخعكرأنافكتخبرماوالتفكرفىحسمنظرهاالدواماليهاعلىنىيلفكانكنوا
ماعالصافيةالظعتمننه7صنعكسشقاوقدءإللهواملىاالرضمنخفضآمنهناكان

تهتماوبحركةشتحركوأخذعشاباالمنصدافىتهظاللماسطحهعلبمعرتوا

الباهرةأبحيراتاتلموسطضرالنبكالتكونتععممذمالفاإلترهاكعددتصو

هرامافيهامنماقىاتعغجافةظرمنااالعلىءالعمحراتعثرلمالتىامينااذلكزدعلىو
حقيقفجعحةاوالىوتنقلهاللطيفة

اذاخلباللبحتىاقزبومناالبحرتسربمنانهاشىأنخيلاحياالكنت

مامهواتجلعفاهفغمائهتنالمنأنواشتفتبألالئهالقلبوجذببسناث
تخففأنأرادتءالصحراان2ونةأتوت3وابساطكسذاجتوضاحكلمن

تتألنوأخذت4القفارهذوسطالبحارلباسفلبستءالجفاصارنامنظرذلكأعن

بمنهترااذاحىلماشلهديتشكلأنالطبيعةشيطاببعدعلىومللجهالحرنتلى

ءلحنقارطيراوطاءلهواعاضرب

أخرنالمايجدمشيئامءائاجاماعحتىالظمانيحسبهالالذىاصرابهواالالبل

منأقحققللعثرالساجلقرنااالإلرأوتعرفهلموشيقرناثالثققبلالقر1نبه

ثرالتاسالقرنرأسفىرتلونابالليوننادخلتعمرمعافاهليفاااطلةقكاالأمره
لثساأنلكذرةالحالبالدارىمحااالقاليوجدلسرابافانلكذغرابةوال

االالءالهواطقةبهدتسخناالرضسطحعلىالتىسخنشارمالحرارمهاارلعتاذا

كددالهواعفىلكبذوالتىتتلىماخنتوهذفوقهاالتىشخنلطبقة51وهذتالمسها

منهالطبقفالساخنةانتقالشمنيحدومنهاحدواصبنسبخرارهذمالطبقاتجميع



معرالىالمديخةمن23

رصعوصفائهأقتنعكستتموطمحلهالمشنلالباردهامحتلىاولشومنأعلىالى

رةالمتبارمالهذهمنمنخفضجموعهاوهذمالصورتنعكسيبقمنهاالقراالشباح
هاحقيققجمممةكاخبعدفتراهامن

اطلةءأعضامنوكاالسرابيةنظرشرحمنوموأول1ءشأ1أمامؤج

حقيقيةأشباحرهانماهوصحوالسرابانالىذمبفقدالذكربقةلسايقانساوالفرالعلميه
الىالجوطبقاتايهاصورخهايقلالذىالبحرىعهشعافيخزقبدمنالرابشامدها

سخنتهاحرارقالثمصىلتىالصحراعاأرضبشمناقترخهاعاوكثاحرارتهافىتختل

رمالهافىتنطعنقطةفىإلالرضداشتهتتصلمنحنخطعلىطبيعيآيأخذفيهاسرأو
النقطةهذمنيشامدالشبحانهللرافىللئايتومناالمرفىالشبحصيرةاللماعة
لككذوليس

كثرضثلحاالتفىشاهلللممحنياتكئيراالجهةمذهقالحديدىبقطروا

لفىيمونالثوذبعضهمابطرلىاأخذدبئمتضاقوسينشبهعلىأىغحرف

المثالمذاالسيرعلىزاوماأخرىجهةالىجهةأوقطعطامنالجبالعلىصحوده

باغهاغرالتىتبعدالىكركلمتصرفيةالحديدىالثغروقطرانةمحطةالىوصلناحتى

الجنابرطررستقبالبعضمعحفرمتصرفهاقلىحضئوكانكيلومزآ03بنحو

مسيرهالقطارلفاستأوالتعظيمواجبالتسيمالمخيمالمحصمامهبعدتأديتهموالخديوى
شعبتينالىالحديدىبةالطرومنهايفرعلليلافمنتعالدرعامحطةالىوصلحتى

قوكاتحيفاالىنسيرنحوالغرواالخرىالشاممشقالمحكوالثمالتسيرشعبة

عنتبعدالىرعاالداملكثيرمنوكانلخدبوالمعظماسمواطيفقلفدمينةزمدمالحطة

هذولمديهئنافىلىالطالجنابطلضبكشاهدةالتجتعحضرواقدمزالحطتبنحوالنى
مىيترونطقهاأعحعىأعيلهانقعائالثتخهأالئالجيمانبكصدتاتهلىيرىآ1آ
اصالفارسيةالىحرهـاقوثدساويصهـالرحرفعلىللداللةوضهايصحفالالمعطنةالناي
رمونرفقولبدلهاصتعمالهأفاالولىنمامااطرتمذابهأبالنطقتؤدكطتطبتالثيمىالتى

مثاللما5ععط



ب2ييطإلمدبئقايبييبر

نلمحطةوصطحالناحوشيكلينناراعياتنزأرضرنافىهالتالىالمحنجراليومالمحطة
رقىصالقطافكنتجوشالجبلبسيرالحدبدىبقالطرومنهاببتدىءشهاب

مالىقنطرقاطعآيةوهاعلىممئرفالفقداخالفىمتهماامنجدنازالصاعدأ

نمالغزالفىءكابرأمدمقبالأيباذإمباالربالىبرىكوعلىرثرقال

امساقطالسيولعنقباعدأءالمامحارىمعخطيآروغاتهاثعلبفىأوالمتاته

ومازلنايمتاوفيناترفمابينبالمحرنجطرمنرقصحنرىصبقالطرفهذاوإللجلة

مندهثينلباباالبهالالفتحرتلتى1لثعابتيئاوهاالهضابهذهبينفيسائر

بكالمتتعياالممالعظيممنيدالدولةومحامقماصنعتمحهاالجبالذهطبيعقجاللمن
قبرلتىوامبعبررطفيعطرااللزجمىابصلفيهاثرلتىيملخفضآاسفوحهامنعلى

بعضفشاهدناارادىرالىارابولقىىحتواالغناملقاراالقطعانمنأالفطئها

كيلوبعهوكئيرأالمصرىاتلحرامنوهوأصنرثهاحررضااليشقلفالحينا

غرت001الكيلولىونلسلابتدأبعمرالذىالوادىجوفاظيلمكثرت531
يتلىنرسىأخفرسندلبساطوشةومواطهامفرالجبالمعالىترىفكنتالمراى

بتغييراتعناظرذكرتنىنحتلفةبهأدوانوظلهوشمسهوانخفاضاتهمنظرمارلعاعانه

الساساإلنوادىبسحيهبعضهموبيسانىاثلوبسمىاوادىوهذاالبوسفورالجيلة

بقرخسونوفيهالحيدعبدالسلطانجفلكمنهايبتدئالتى1صماخمحطةمنيبتدئو

فيعكلىاقمحاوكانيرخدأهمنهزومياديدىاطيقالطريشقهاالجودةايةوأرض

هاماشممأبلجردالتىفولةالهادمحلالجغكارهذبسوالرضسطمشبرمنارتماع

شاهدناعلىيهلومتراتالجهاببضعةارصولوقبلحيفارمبافىوسروفرحبكلشاهدنا

بربة3صةليحملتالتىالسمحيبوفشهاالمهورةحطيىلهقرمنهاويتر1

المتوايةالشصاراتهالتحةكانمالعراعليمالدبنعالحوالصوالصلبلميااليوالدينصالح
ةمحإلسترهـوصلىالىشبقبهالىيخلهاالتقربةحطيىملىويقرعليم

اطنواياليلمروطولهاصوربااترأعطموههاطليبحرلطالوراوتسىيةحلص

أميالنمايةلهاعرعىعطم1ميال1



إليمبربنفاالمديني

أميرناالسكبالإعربعهالناكقاليهوقدخرجلعسحثالقوماميقآإللمكدبسارناطر

ومازالكرمالمياالهذاهمقدعلىقداكظلتفرجينقهاوحاكهوعلىالمعظم
واحتشدالمحرصحيفهاالذيخةأعالهرفعشنيهاالتىالمحطةالمحرصيلوصالقطارحتى

وملكيينيينعسعكربينالدولةرومأمومقدمتهيوقعليقالقوممنالمتقبلينصنوف

جنابوكناالشراتوأمينوالمفضىقايالفينهيتقدمهمالدواولالدلوقناص

ولماوقشالقطارالنظامبحفظقاثميئالقوقالعسكريةعموموقومندانوكيلهايصرشو

وصعدالديوىبالالكايةالعسكروعزفشالموسيتىالمداغبتضرالخعوصى
ودعامالىالدواقالعليةلنياتجكنمسالعالمالجناعلىاوشمساألالمحالعآلمتصرفساد

وسطعذالتعوسارفنالحفظهرمميةالستقبالسمومبصفةأعدالذىبهوالمحطة

يفاتالتعثرابتداتلكومنااالسعقبالقاعةدخلحتىعددهاالاليحمىابرع

يمموممادقالقائمقامالىيقدمهموكانجنلبمالعالىعلىللسالمءوالعظماءلحضرالكبرا

ثرعيةتبمالحكقالباشقاموعندهاالقهوقنمالشاىبهجنالمتصرفيقاقدمتذلكبعدو

بوعهانحرحلولهثرفبمهنثأتالثالديارفجهابقدممالسعيدحبآصيةبقطوخطالقىوأ

لعالىلمافشكرمالجنابةالخديولفخجةالحضرمائلفضانهرئعمدحتالقصيدنم

همعبيهبالرذاكيهقومعهذاإللمعشمذمالحفلقيتكلمىوالمدهحفظهوقدكان
ئىحتىأدموحكبالغةعهابعباراتالمحاخرموضوعمنمتنقالبلننهقنصلص

نحونعمفبعدوبهاوعظيمآداركهمدواسمعوفهمعاممومامنكاينضرالحا
بئشاكرمودعينولقمهئينالدرجالكبمعهوسكلةاالرالىلقطاركباساعة

لوابولمالبخارىرقواالرعليهالضشهسماللهحفظهشكرمبهأداعلىمثنينلحنابه
0191يخايرسنةسهاالحدبوممنخمسقبعدالظهرعةاالالدبسالمةفبلنهاروسةا

ييرالمعرهالمجاجأمابؤساالمعبقالسنيةرجالمنشخدتكانلعالمحمنوشلركابط

بعفربورسعيدمعالىطفيرعالذحفظهفقدأصسالعالىقققاطناعلىفرواساالذ
ءإلمينامنتظرأكاىيقالذلخدبوائركةلشابوراوااحدعلىلخديوىلحرصاالر



لىييرايئيإلى

ثغرافىاهاالئمبمالحروسذاسمتحركسفينةيلساعئالعلمثرقمساوشمنحهـ

نجايرسنة42االشنئيومظهربعدبعةلراعقالساالمهتظهرمعاابتدأتىبقالذراالسكند
لناشافىبحلىزلناحتىوماوالحبوررالسروبعاملوجودنايتأفىابتدألكرهنا0199

ذكيةرواعحاملةىنترنسماتتأنبنامنهوأخذتمامالبحرنمعيتعاالثر

عيعقوبمنبوسفريحهامناكرجنفاطستوانعثالنفسأحيت
مجسومطأطمالنهقفعمناوالحالنواالهلوالبنيناالوطانينارجنضملكا

عبرقالولهانوأماجالشجانافيناحركماعواطنهملينامناونقلاالحباب
مهعقالخامسقمسااالءالمينااخلدماساعيألقتئرضنلحئاشالمحروسقسازاوما

كانواقدالذبنيينالممراآلالفعنهتافبيننةالمدطوابىمناغالمدأطلقتوعندها
حضروهناكالحبوببرؤيقمليكهملالتتعرالبحرالىجمهاوارتحوساروااركبوا

رىنجارقوزغورسخهكلىلسرألدنلنظارومحبتهيااحفراتإشامععلولقاالميرعدد
وااخذجمينلكريدجمبيئلبلئولثرفواولماتالخديوىكابلرالمحالعودواستأذنوانحا

اللهحفظهلهمفأبدىفيةبكالاللعحترالينوصولمليكهيالزالتسكلىحمدآىنيرتلى
رأكالتينسراىومالحروسةورقالمحزالعالىركابهفىوممظئشمصموامتنانه

أخرىواصقلنيقزالمعيفاهرجالرالدقوحاشيتهااولةوتبعتمدهعيلعاا

البالدوأعياننباالجاءماوالموظفينبمباربقماصةالخدبونشالراىوكا

بحغرةئرفهالكلوتيخرموعدعلىهاتالنثرجرتاومنااقعاهاالىئدناهامن

بسالمتألفسهممهنئينبمالكرالباراالببدهذاواستلمهاالحناسالعالى

الىهاتثرالتوقداسقرتمموموظيهابناسهكرمالقوممنمايئشاعنعرفواوا
ةمياالإلسراىالعثاعطعلااللىالحنابولبعدهاتناوكالتاسعةاالمبدأ

فياأطرابورسكنداالأقامهالتىشاينالزنعرقطعاتنكأنهاعهاالمدينةنتوكا

المدينضننحترقةرشيدأخرشأرعالىلتينايراصرأصمنالبلدالجلسأقامهاوالتى
نعرقواسشكلعلىبقالطرهذاطوقءالكهريإياتفىنتوكاأخرالىطرف



بببراليالمدينةببتديمايما

يتخيلكانحتىبؤامذاظة6يعقكسوتتعاأشعتهانقأونارتتعاأطرافهائحمح
بمقدمحكاالانجةارمالمعلىييناالسكندرلتساعدكهااافلنزاضهنقدلفالدرارىك

وخصوصمأبقالطرطولعلىزلوالمنافيكاالدتفكنتوعداذلكالحبوبأمرهم
بديتبأيثكللينةارلمقدقامتطهامعارشيدويهثروشاراحقالمنشيةنحم

االعالمنواراالتمملينضىكنتسيقهاتونتفحسنظرهانختلشنا

ءواروامكلىرفتكسيهاءاالضواهنىبينتهاقىفرفاختالفجنسياعلى

البوليسرجاكفدمهمالمرصوصكالبميانيقالطرنبىطعلىالناسوكان

الجنابيلنثرانتظارآثثوعاياتفىأيدجهمفىحاملينالبلدىالجلسمماليتخالهمو
ىلبلداالجلسساقطعلىبنالبلدراايارقدبزدوعدقضلىلذالىالا

بعمارمسحادهكدسعيدوالىيةتجخديوعراللهحمظهركبسهالساعتالتاكابهلىو

فىنتكاالتىاوثقالروهينةزعلىوصاخليةلدالظرأنوالنظاررئمإلشا

نتظاراالجالالهجقواعايهسراثقمجقحينؤهاأعضركانسينارأسبدأشارع

ءدعابيئسارلجبأعضاعرفيهاوففطوالعخيمفتنازلجنابهلركاسااللى
طاميوكانرشيدفشارعيفشرفشارعالمنشيدميداناومتافهماالهلين

ربرتعالىءاالرجابهعيترددفىكانبثاوالحبوررعروالبآصواتلهااكهتف

يمقاممالكرببثمايليقاستقبلالبلدىالجلىسراىالىاللهحعظهولماوصلالماعا

قاهرئلسالمخيملجناجمالمحدالذىنلعحابااستتهربمجردماووالتعظيماالجاللمن
صموهبمقدماالسكندريينشبةنيافيهارحبخطبةيثنيئالكريديهلينوتالالجلس

فشكرهفيةوالعالمالعحةالكلمايرجووهوعلىوسعيعالمشكورروالمبرجمهمن

هرمظابيننالموبارحمنهئافأخذشيالتمالمحالبوفيهحفظهقامئلىاطناسالط
حفرمنموكانالذيقلطراقمنعيلطااتيناراسالمححراىعادوظامالوااالجالل

بهذهاكماحتفاعناليقلإيابهقبهالهالىاحكاا



533مصرالمدينفالىن

كوكبةالجديالقالبابمحطةالخديوىينايرقصدالجناب53ءييهاثالثاصباحفىو
كثيرمنينوكبارالموظورييندراالسعيانباغاصعةشمالمحطةوكاحرسهمن

روسااظاراضراتبحفغلمالتخفوكبمالشريفةفلفوايدسراقالبالد

ممالمالحديدىيقالطرطوعلىالحطاتيناتزلتوكامصرالتمالىبركةالقطارعلى

علىاحتشدالتىالنواسبحابركآووطنطادمبهورخصوصحآلهامئيليسبق
ليهلعليووالثرقيهواوفيهاكقييهلدوابيلغرلبحيرقوااوأعياندأرصفتها

محالقمصرلىىراغدجمىلقطااوئرفمينرالمستخدوكباينيرالملىحضراتيتقدمهم

أعيانمنالجمةالحثالقامرةاثأجمةكالحلشالمحوكابعدالغلهرنيةالثاالساعةمبدأ
مقدمتهموالسنيةالحكومهشخدىبهارماوصوولالدصلوفناىالفبلالوجه

نينالتهوادشورىلىجوأعضاالفخامواتوالذالطراهءاواالعيأالعالمءالعلما

لهماأصرلوكانالشاممملحسينابرنسادولةيتقدمهمالعموميةيةوا

مصرلظانسعادقصصاحبمنصوكالىىكرحيثذىهناكصنلقدالطو

لمحطقالتىاالمحرصيفانعالىررفياالرفىإتمطااوقفىولمالعامالخظاملارهايقوموحكد

لربهتحفسارمواحدأواحدأينحاضراعلىوسمينتهارلعروكالتكا
وعزفالمداقعاتدىينالظارمسعادقرجمانبهوالىبتهحربهعكرحكومة

المحطةرحبةلشفىكاالتىاالحتاللوجايثالمصرىالجيشمرقموسيقات

بحصىالدفيالخلقجموعلينعابدبنالتمسراىوقصدحفظهواجبالتعظيمءالدا
فاماصاالسراىالىوطولهيقاطرةعرضدعضآفىنهمةفوفايتلىوقفحاوالذينءعدد

النظامطفظأمامهمالبوليسرجالو

لمثاممةرالسرومتافالناسمتفالخدبوىالجابةعرتاعينتوكا

إللمرةلهامثيلبسبقمحالاهرهالتينةاطراشمدلهفىنجنتكابمامليكههالحبوب

الفجنسياحمهااخعلىأعالمهايرافعةالطرلبىطعلىالتىكنوالمساكاكيننشالدوكا

هذاواقشملىبعضهمفيهاعلىالناكطكانبرواألانبقالمحميدالعراذاوصكحتى



معرالىالمدينةمن33

والشبابيقدملئتوالبلكؤالتبتمعرو3خرعلىأوتومبيلهفىقفواوذاكاالرض

لموالعرحابأصمواتجهتفوالكلرطالنساصنبواالمليناالجامنالمتفرجينبعلية
تمامالنانيةلسالكقاشامممعالظعيلعاالسراالمحااللىسالركاايصل

سبعيدالحلىاالحكالينتنةزبدتواالنوارالمدينشلقمنلبستالماشفىو

نبواالجاالهلونامهاالتىاتصوصحيةاظيناتالزكاتجلتمرهامظاابقالمأنو

ياتفىعهامننتوكانحزينقهـإهرالمدينةنتكاضدإللجلهولقاهرةأنحاعاجميعمن
هذاتعالوكانقالمحالمحطةالعاصالسراىمنليةنصرمتتااقواسشكلعلىءإلالكهر

فررلمجصنقبايضصنجتحتغطقديقالطرشنتيميحيثاالقواس

انوارهالتتالنتكاسادقامخيماجدآبدبنميداتاالضالوقدأقامحنة
ارعيةعواطفحاملةةلعاصياالسرافذمناالىأضواثأشعةصلركأزهارهوكألق

فىاللجنةصيوانههثربتاللهحفظهوتنازلالمحبوبالمليكهذاالىالصادقة

رممظليككنماأعضاخهابكلفاستقبفراتءمساااليثئالساعةمنتصف

االستثناتبحكةالمستشارتضىصبكعمانرلمجسهاوتالحفرةواالعالماالجال

اطيكمذاولوصفيسلىحمداللهاللجنةإللنيابشكنلجيغآبشطالالختلطتإالسكندر

عباراشالشكرانلساى81مهالمحمقاهرخكهالمبارحلتهمناللهبسالمةيمالكر
لتىاللجنةهمقاعلىوأثنىلعالىسالحنافشكرماحتفالااليفبتشرزلهضاعلىالمتنانوا

لساىابهطناالمرطباتقدمتماوعندررروكردهطابانحلصالمة51مذكمل

حفرقامذوعنديئالحاضرعومفأديرتعكلىاللهحفظهوأصمخهاشيئأكناول

دالرهيبقعنالمهذاظهرقلبمفىوتالعناهيمافندىافظطبغةالناالشاعرالمعرى

كررئمفشكزمسمواشىبسالمةالعالىالحناببوصحولالبالغهقئجهامصرلة

يقرمخرقاطروسابتهالتسكريهكبحوواعضائهالحنقاالحتفالرقرنجمىشكرم

وصلحءعاوالدءالهنأياتيناهمكررنطعلىالناسالف6ويناشالبامرهذمار

يتكشرشااالالسأعقاقمبدأعياقبفاالاساتعلدالىاقهبسالمة



يييرألىللينةانن

شكاللسراىفكنتيةالخديوبالتالمقانتينابركا73الخيسبوموفى

وفردالشمنواآلاالجنامحيالختلفصمنالمهئينجموعمهاسضاقرحباققدميالعا

حالاجباتلتقدأفوإجآأفواجآعابديئالىونيرديةراالسعكشدالىأصوانمنيااالر

وكاننظيريسباالبحابهمغوجبةالخديووالسراىيةسالخديواالعتاالىالتهاق

الظهربعدنيةالساعفالثامبدأوإيناسهللطفموالكلبليقااللهحفظهالعالىلجنابا

سةالمأالعباسيةالذاتهذهودعاعطفظألسنةشلعهمالناسنمرفواياناتالتمئرغت

العصراهفهمفرقعلىوتاجالدهرجبينرةالمحروسئلى

ء
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قربظ33

زهراالامعابخاالستاذاالكبرثالموالماالعالمثايخشيخفيلالةصلبيظتقر

الرجمالرحمناللهبسم
الطيبين7وأجمعينصفوقخاقكعلىوسحمونصلىيئكرحمدالثعااللهمنحمدك

يانوأهرهوممقبنان3ابدممابهويلحطهصأسمىدندوهرشاطاوصاصته

زيارخضرهوالحراماللهببتءتمتححالكانمامالكلوحمموفالنهولوهـضرمن

الرحلةالموسومالسفرالجليلعلىابابااهذفىاطلعتدواسالموأعيمالصالةالمصطفى

نبالوضحسفرهالدىلومصرخدانثافاشاحلهتعاساحاطالنعمدولىلةالحجاز

تبماأحسنمنلهوجلىابدولىابكبلبءيىدسعادالبإلخوالماصاهـاهر
الهللكفاروددوصحيروماحليلوالمثحدالمبيلوصاثىاهلررفىلابا

والمؤرحينءهاصاالحولكثبرصلصالمؤاهذبقرردكااوادرالجاهدالمحافصحراطاا

وللنالمكبهمدفاشبعواماالووأعالتبواوأوسعواألفجهابهادرزحتا41علبهاماللى

نضهمفكلدقصربواباالأحسنمندطرقلكظاباهذاطانعسحالتىااالعراضصت
صحزيهابتممواوتتجاوالبعهلعمراقبارتاعلىوعيردلباليقااجغرجمكلىيها

راضعهأنصىالكتابهذاضهاالتعلىردطركرولتوأاسكومماادةانب

ممايتعلقرباايرهجزفىهيتعرأنرىءالممايريدصأفايقمنالمحاللغقدفيهاللهإلرك
جاعمتأخرافهووانيعجزالكتاببواسلبابيسحرااللدياندسيااوأعيدينهعيبا

لتأليفسبااالختيأرحسنالىجمعأنفىففدبقهيفالتصاهذمثللىمهتقدعن

االطالخسعةمنالفاضللمؤلعهبداطقصوجمة4انحآنابرهاءالسمرطمذاأنالعولوجملة
تسطيرأىبماجرقدلجرىرفيقالنصوالهقالتريواذمحبهاهذرقالمادةاوغز

معناصلىفليواسعزبنمالهصمجمىاخمالىوواالمرالمعظملخمافىورئالدالرحلى

ملكةيحفظوأننيصلالرالعنايةخينممملحوظةالسصيةذألهأديديمتالىاللهالىءالدعا

الزمربالماهدضامينالمالكارتواستنافالكاالرتأيامساديخلدو
البشرىسليم



923ريظ

ساالنيمعبدالكراالستاذالشيخوالكتابءاالدإلوشيخالفضيكصعاحبيظتفر

حيمالىحمنالىاللهبممأ

ماتعضلتعلىونشمكركوأعطيتأنعمتماعلىنحمدكلبيكاللجملبيك

لكلعامةدعثتهنتدخالقالارمملتكيلالمبعوثعلىسمودصلىووليتوأ
النيرادسننساطلععلىدداخامليىبعيناأاتهلمومحا7رالعدسيدفاقاالصلىسال

الجديالنقبوتعا

بشرهموضوعاتهااهواوالمثرفالمرتبةاملىاضلالهأنصوملىمالمعلىنبعدو

بالدسبةهوكانقرحيدأسمىبم4وعاأعلىالعممرضوعكانكلماداغايالفاوتو
لكلمالنجرقارطمنالصادرهممالاالاضلشأبضآاهذوعلىولىاالتبةالمرلغبرثئ

الللسبةهوكانلمعولتيجتمأأحمعؤممرتدمونحوعأريعأمحكهوغاجهعمأالعملدكا

لليانحدمومشاكاوئشروأعلىوأعغأرعمالاالمنلغير
البتنؤلىلبيبعدكالماضلكتهالتىازيهالحجاهذمالرحلهلفتحتداطفىاسعد

عباصوموئلناضوعاحبهموالنافلذاغخطووتتبعتايهاخطهةعةوقرأتها

انابئاضحاومنأعالمهوأعكأيامهاللهامأدلىخدجمصرالحافىالثاباشاحلمى

ارريختالديناركانمنركىومنيففىبالدينىحملصداتههووهواطخالمضافمذا

هوذلكاالعظمالحديوىوهوالجناباليهالمضافدذاوأنشريفعملذاتحدفىفهو
ثرفيضاهيهأونيهابدمنوليساالقطارواالمصارفىاتذأشركرماالالذات

لعملفامقامهصكزموعلىفىأوونسبهحسبهفىيشبههوالمنصوللعنصرواالواالحند

فضلهألهخصوصحآمالاالأشرفمنالرحفالمباركةهذهالعالمحىالجناببهقامالذى

هوأشرفالفخيموهوجنالهوالعاملىالسلطانوجاللابهفالملكمامنوتتآأوتيهماعلى
أظرمنعملليفهانأنلنحملكولدالموضوعاتلشرفالتنرساماهذفوضوعرجالا

واالزمانالدمورءببقاللناصهخرالعباسناموالحجانعلىجمةيبقىاالعال

34



حمريظ33

همومعرفنهللبينالمنزلةمنلعاملهيمونمماالنفعيموتعالعملقبولبكاساعدعلىر
بينزلتهالمزايفارسالقمذتبالذهالاسجمعقدوالحددتهفيهومخلصملكفؤإلنه

االيحتاجهذعلهفىصهوأخاللرالمجخهدتالقاءفايمفاتوبملصنزلتالمجدالىكتاضلفاأ

برهانالى

نانثأمموالااواجبالذىالسفرهذامنالعايةانفىواحدواللخماثنانزىالي

الدينواجباتمنواجبأبةادىاللهالمقاصدكملوأالغاياتثرأمنىالعباس

هذاوفوقلرسلينالسيديارةإلكفيهوتحببالمؤمنينمنمستطيععيعلىالمفروضة

وضالممربينونةرحلتعالملنجمحتالتمعامةاجماعيقئدفواالمباركسفرهضمنالقصدقد

السراهوبهارالمسلينءاأصعامةاهذبعملهتقتدىانوأهمهادالعباومعماعوالمسنون
والخيراتالحسناتوارسالالمبراتءاوأسدالمقدسقصدمنمالمنازلفىينوالمز

طاالبلدانمابهافتعمر

كز1لياتغالياتشمقاصعدعااالعالمححفظهللجنابانعلىوالنذكرلالستدالل

نصهمافيهاءضدطظارماذذاكسفرمالمحرئيسأصدرماقبيلىالتىالسنيةارادتهفىءمماط

المجاجأححالعلىوقوقناإللذاتواالقطارالمباركةتلكالىتوجهناأنيمونلنرجوناوا

جنابهءالتمرجاوقدحققبالهمثنانواطهلراحهمالمسنقبلفىإلعثاجاخهموطيينالهصر

يخرنشقكاكزمماأالعاممذاالمجاجحةراقلىالاالحتياطاتواتخذتالفخيم
علىتعولتىاركةالمبالنتائجماهذحدىاااليقلطرايلوقبدلسفرتغييرخطقاوماالعوامامن

عكودسموصنأقدعلنابلوحدهامذيستواللهءثااوالبركاتإللخرالمجأج
فذمبواالوبجهةيمنالطرحاللينظروافىالجالخرةامنوفدالسفرالسعدأرسل

منوسيكونالميةنظارماأعلىفرضوامملهمالمحمصروعادوارسمواواشتغلواوحكمواو

منونمايأحسنعلىأسفارمفىالمجاجفيكونالخرالحزيلعهراعذلكو
طمئنانوافىاالمن

بابهاتءفانهاجاالمباركةنتاعذمالرحلةضرلرسالتشهذمابثاعددناتأيفر



سهي1ريظ

اهبالمذكلومناسلكهعرففمسابلمجعايقصمونقلنمممفيدنعلعكمتقنتامحكمقالوضع

شرفلهامنكانومارةجمائجالفدفبهامنومابمعرفشذمالمراطنبافرولمبعاالر

ذوويعملهوؤادبطلبماولقعمادهصدماأشرشماوهذامنواالسالمالحاهلية

لرفانوالفضلا

صاديوصمممرالىاشفالشاركبوصضعلىإللذاتأوالولةارساذهاشقالش

لعوءلماالمحاالسكندرحيفاالىومنهاالمنورةفالمدينةجهفاالمكرمةنجدقنكةبىالسو

هذهمنقتبشالققدوصرىزالالمنامنيمذمالمواطالكبفىوما

رسمىويخررسيآالمباركبمقدمهالحفاوةللجناسالعالمحمنكانمكنتوصفاتمصيليلمااال

اتءاالحتفابنفسصذهاحاضرامشامدقسهيعدلهذماالوصافيإلقارئلحتى

مةيخهاخدركانانكنىوونضرالحاكاظمهارهاقدمنفيعظماالتاالستقبتمكق

اظاملكلالمستحقةالذااللجليلةلهذالواجبءأدالطهاقبشاركيختىشخع

ءوالدعاافىارجدالقلبىيلزهالتعظمالرسالقربكللشاهدفيكتقيعودنهولواحترام
واالحسانوالمعؤلترالضلسللبرالجنالئمعذايحرإنبظهرالغيب

ينلتانتقدقيقةهتولموصفأحقيقيأالمشاهدهذهلبليغتبماالوصهذا
وهالحفأمنللخاصةكانوماتالهيئاكلاالمالقاقكلىدالشواالستعداواالستقبا

بصالحوضيجهملمهيبجمطحولتطاالبئالماتنوماكانبهممالكرالالئققبقا
ووالضتعبرتعبيرالىومنأسلوبلمالىأسلمنئبذالننقلوقدعاتالد

فاعلىرمالمثاهدفوتعمواواقعكتابقمابليهوماساالفصيحكوالقائلفعيحفالجال
اغاهوفىالبابهذاالكعمابوقفاوتالعيانالىالعينانهاشاهدتنقلتجماالال

مجممةالقارئحتىجالهاالمناظرتصويرهذأقدركاتبناكلوماالتعحؤفيالقدرمكل

اناليدنكلدنلسهاالماق

للجناباكانأكرسونصفقيويالدالهيئاتتبوصفسذهالأباخوكا

لميبالبهجناانممحنىوبهراظشوعضحالتواممنتأدبتمللمناسلئلفروااللمححين



قريظههي

بعرفةوقوفوويسعىواستالمطواتأحرامكلينمناسكهوأدنيويةرالدإللمطل

بتعبيحفلولمبدنثونقاوخالعبششظعرمفىقعمنيؤديهاكاااجمرارررىو

أجروالالمشفةبةمحوتموتالحتىكبارااثأدمحةمعمينانثهـدعاشيآصعىاىمطادالجسم
ئمعمذابدنملناسامقاكايؤديهلسالبهلاوجههاالتلىالمسنوأدىوكذلكالتحب

وأعانتددقاتبمشقحهمبكلمااشريفيناحرصيئابنهذأدلمنكينواءالمقرا

أفضلعبيدهءوفنترادينهعنلمهةنجزاهالحصوصميةلقفتهعلىربتسلينالمالحجبع
دلةابهمامجزى

والضهروالشهرارجالانبحيقالشهرالبددرئدتافواضلىلبعادمارسااشتلتصذولقد

فاأوصعافهااأوصعنتكلموالملينةومكةكجدةامحبيرةاجالدااطدمنفىصاالعمال
علىلينوتارما6واراخهاوصبرماخمهاومعاوعمرانهاوعلىمهاوستخارتهاجهةمقعنجفرا

ومنالكعبةتارخعارحهاضلىظولمىاليدالهوالحديشرمنمكقالمدصالرتالخصوص

ولعهاومنادهسزاحالوحارطوعيئومنكاهادامحسوليهالنيعتالتىواالزمادمنا

ومكةةالمدبدناواليينالوماوحروبلمجالداتائلىبوأثلهدعااثمنمنديويالقاطلالسيم

للشكمعهفالداليبتىجدةقرامناحوامفىعنبهانغلرماتكمأيستلتشىسنأحصمهم
منابعضامالاللالدفىخرحةافىاكايجدكثيرمنلقطأسمهاهوعلىانحذاأنفىمجال

جهةمنحةمهايمتثدفعلىنبهااهدمنوأدطانحقيقايهاعلماحواولييناححاطا

إلدقوغبرالحعحيةالمحىوجهةمزعنروليدةزدعيئحاخحأالمهرالصحيقا

يفشرلغرحنالمتلةبرسالالئقهايترهذالضلتصؤدإلشارااالصالبإوعبارف

هالبيانوالتلطالتأدبفىلالاالكااليليقفالهكرلميراسصالىأرحلةديانهو

ثروذوأفادجمادمصركابنوالحرمينلينوالحديثاقديمايقبناطراوصفالهحمم

فوصتمارمانوحوليقأطراوعورهمنيفايسونهاكاماوممداراالسفارفيتار

فىعمنهمامنوماتجدديخاتارواودواتالحدجهةوصفلمدققامنيفينالثرالحرمين

المعتبرةالكتبمنوالضوصانقوقبابدومؤتمسهاوامحةبعبارققذفاكلالععارات



سههمريظ

جمهاواستيعانتبهااالهذمالرحلةوصحلشاليهمنعلىوماتجالجيدالهذاليهبسباممالم

لسانبكلتبهاعلىكاطنىوقلناهمالصدقيتضح

لناساالجماربعضاماحزاوضحماوعندوأصحلهالطوافقاسينمانامكندحمدلقد

الحاهقاحزامعنتكلمماوعنداالسعاطجراستالمعلىمحالكلقديهالزمانمن
يأوصالىالذىوهواطماماولىحمامعلىهالبئاحينوحدقديماصوسوناحيص

أعمينبقديمااستعمالهوأصلىاالحراملباسعنوعندماتكلمثمنافيكونامليشالتمالحر
هذاكتاإلمثلشاسبالتىالفهائدالتاريخيةمنغيرذاالىوالحفرالبدوكثيرقمئ

أخرىالىمدينةمنادالمحاظوتعدفاتودوالمساداطدلياكثرأأجمبنىولقدالكتاب

كلالطوالالسفااهذهعشلاليهممايحتاجوحيفاالمديةبينأوينةوالمدمكةيينكا

ونهرالرالنلعمانفرةمنلةالرساهذهعماتفمنتهتنؤهجمفدرهبعباأفولهاهذ

وضةاروضعأصسللىللؤلاسظهرطقارئصتعجبالمباحضالىومن
والسالملصالدعليمادحياتهلهراادكانمامهاافيأنهاسالمنيفقمنيهلنبوطجرقاوايانةلشبرا

وكذلكأعملمحماممتظهرهالمامنجواردمميهااالحاديتمنذلكبكلىاشدلماوان
الىكيفيقجيئهمنجيموتارلبئهمفىالحققونوماحققهصالحوقهمالكوزلتينةعلىمهص

نطيلدالالنقولالنصوصرصنردأبدممايؤومعقولدكلصقبوصالحائنمدوادى

البرهانبصنأيدبغيرمايدنؤوالالفوفيه

وضعهاللحرميناالفوتوغرافيقاوالرسومالكرويهةرائطاعلىاطلحتولقد

رسالة51بهاجيدمزليحلىاضرهوبرهدعافىالملىالحرهعليهكانخصوصآمايفينلشرا

جليةكلهارسوماالستقباالتكثيرمنفىارسجةومناظرالحفالتممناظرالمواقع

للعيانالمشاهدتمكغتلمحةوا

الجنابحجموضوعهاذمارسالفقدشزتكرناماالختصرالذىهذاظهرمن

وارقصعترلةكاسلفاجهاموشراليضاهيحثرفالدىالمثرفااللمحالخديوى



فريظيهم

اهذلممتقأضهاآشرفمرسالةنصفهاحقآبأأناليبتطافمقطوحصففامنتجهاعندكا
اوايبمؤاطأفينانيرأااللحنااليفهاقأالئمسببفليدمالقعمدالهدلهذا

والفضيألبهاطالسالعضلولينمكعناجعآهادوالقراىولتكنالنافعأءعاظهالظليلفى
نممموقزمانصفى

كانبه

سلمانيمالكرعبد

عال














